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Sammanfattning
Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att förstärka och
vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga
verktyg för att säkra kompetensförsörjningen till privat och offentlig
sektor i hela landet på kort och lång sikt.
Detta är vår sjätte och sista rapportering av uppdraget. Redovisningen
avser hela uppdragsperioden 2013 – 2017. I slutrapporten lämnar vi
fem rekommendationer, två till regeringen och tre till regionalt
utvecklingsansvariga aktörer samt presenterar resultat från arbetet.
Två rekommendationer till regeringen
I vår slutrapport lämnar vi två rekommendationer till regeringen. Den
första är att det behöver skapas ett nära samspel mellan olika
nationella, regionala och lokala satsningar där mål, inriktning och
insatser behöver komplettera varandra och samordnas.
Tillväxtverkets rekommendation är därför att regeringen bör etablera
ett nationellt kompetensförsörjningsråd.
Den andra rekommendationen är att, mot bakgrund
kompetensförsörjningsfrågans centrala betydelse och regionernas
långsiktiga arbete, göra kompetensförsörjning till en grunduppgift i
det regionala utvecklingsansvaret.
Tre rekommendationer till regionalt utvecklingsansvariga
aktörer
Vi lämnar även tre rekommendationer till regionalt
utvecklingsansvariga aktörer.
Den första är att regionalt utvecklingsansvariga än tydligare behöver
sammanlänka kompetensförsörjningsarbetet med det regionala
tillväxtarbetet.
Den andra är att nybildade regioner ska säkerställa att det sker en
kunskapsöverföring och att etablerade samarbeten överförs från den
gamla till den nya organisationen.
Den tredje är att utvecklingsansvariga aktörer under 2018 bör
fokusera på att bygga en självbärande långsiktig struktur för det
grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Några resultat
Regeringens satsning att förstärka och vidareutveckla de regionala
kompetensplattformarna är förhållandevis liten men betydelsefull för
att analysera, utveckla och strukturera de aktörer, system och
processer som ska säkerställa näringslivets och det offentligas
kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt i hela landet.

Några av resultat från uppdraget är att:





nya arbetsformer och modeller har utvecklats och testats för
att öka kompetensförsörjningen. Ett exempel är den modell
som utvecklats inom projekten Mot nya höjder. Modellen
bygger på att tillsammans med näringslivet utformar olika
utmaningar, kopplat till naturvetenskapliga ämnena, som
skolelever ska lösa. Den utvecklade modellen används även
inom satsningen Make IT Flow under 2017 – 2018.
samverkan och dialog mellan berörda myndigheter och
regionalt utvecklingsansvariga aktörer har stärkts inom
området.
arbetet bidragit till att skapa lärande och erfarenhetsutbyte till
gagn för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Ett
bestående resultat är de matchningsindikatorer som används
för att göra fördjupade analyser om regionala
kompetensförsörjningsbehov.

Tillväxtverkets fortsatta arbete
Nya företag startas och andra läggs ner, går i konkurs eller
omlokaliserar sin verksamhet och produktion till andra områden eller
länder. Svenska företag är långsiktigt konkurrenskraftiga om de är mer
innovativa och har en högre grad av unik kunskap än konkurrenterna i
andra delar av världen. I sammanhanget är människans kunskaper och
erfarenheter den enskilt viktigaste produktionsfaktorn för
konkurrenskraftiga företag. Mot barkund av
kompetensförsörjningsfrågans centrala betydelse för tillväxt och
utveckling kommer Tillväxtverket fortsatt arbeta med frågan ur ett
brett perspektiv.
Vi ökar företagens tillgång till kompetens genom att främja
modeller/metoder för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb
för nyanlända och långtidsarbetslösa. Med utgångspunkt i företagens
kompetensbehov bidrar vi även till att öka utrikesfödda kvinnors
kontaktytor mot arbetsmarknaden.
Vi stärker vi regionalt utvecklingsansvarigas förutsättningar att driva
grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete. Syftet är att
säkra näringslivets och offentlig sektors behov av kompetens på kort
och lång sikt i hela landet. Tillsammans med regionalt
utvecklingsansvariga förstärker vi även integrationsperspektivet i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste
utmaningen i arbetslivet samt en strategisk fråga för alla organisationer oavsett
bransch, storlek eller verksamhet.
Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats under en längre tid1 och när
utbudet på kompetens inte stämmer överens med efterfrågan på
arbetsmarknaden får det negativa konsekvenser för individer, arbetsgivare och
för samhället. En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en
effektiv matchning där privat och offentlig sektor får tillgång till den kompetens
de behöver.
Sju av tio små och medelstora företag vill växa, men har svårt att hitta rätt
kompetens på rätt plats och i rätt tid. I Tillväxtverkets undersökning Företagens
villkor och verklighet 2017 uppger företagen att tillgången till lämplig
arbetskraft är det största tillväxthindret.
Det finns regionala skillnader i vilken utsträckning företagen upplever
tillgången till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Störts andel
företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder finns
i Blekinge, Örebro och Gotlands län. Lägst är denna andel i Västmanlands och
Stockholms län. Andelen företag som ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett
stort tillväxthinder har ökat i de flesta län sedan den förra undersökningen, som
genomfördes år 2014.2
Frågeområdet kompetensförsörjning är brett och inbegriper såväl
arbetsgivares efterfrågan på kompetens som att utbudet av kompetens ska vara
relevant, rätt dimensionerat, synligt och tillgängligt. I sammanhanget har
regionalt utvecklingsansvariga aktörer en central funktion att på regional nivå
samordna arbetet och lyfta tillväxtperspektivet. För att stärka samverkan inom
kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt fick
regionalt utvecklingsansvariga aktörer, i regleringsbrev och villkorsbeslut för
2010, i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar.

1 Framtidskommissionen, Matchningen på den svenska arbetsmarknaden – Underlagsrapport 9 till
framtidskommissionen (2012)
2 Företagens villkor och verklighet 2017 (Rapport 0232), Tillväxtverket
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Syftet var att bidra till;





1.2

ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och
utbildningsområdet,
ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering,
samt
ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med
utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt
myndigheternas ansvar,
samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och
utbildningsområdet.

Mål

Under 2013 - 2017 hade vi i uppdrag av regeringen att förstärka och
vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna som viktiga verktyg att
säkra kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor på kort och
lång sikt i hela landet.
Vi skulle genom ansökningsförfarande bevilja minst 60 miljoner kronor till
olika utvecklingsprojekt. Vi skulle även bidra till samverkan och dialog mellan
plattformarna och berörda myndigheter samt följa och redovisa hur denna
samverkan och dialog utvecklats.

1.3

Målgrupp för aktiviteterna

Under 2013 - 2015 var våra målsättningar att de utvecklingsprojekt som
beviljades medel skulle:





utveckla metoder och arbetsformer.
skapa en bred förankring och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer
på lokal, regional och nationell nivå.
utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiven i
kompetensförsörjningsarbetet.
utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag
och offentlig sektor på kort och lång sikt.

Under 2016 beslutade vi att bredda vårt arbete till att även innefatta
målsättningarna att:





skapa förutsättningar för utvecklingsansvariga att driva ett strategiskt
och långsiktigt regionalt kompetensförsörjningsarbete som bidrar till
att stärka näringslivets konkurrenskraft över tid.
utan att förbise regionala anpassningar skapa samsyn kring
plattformarnas roll och funktion.
stärka kopplingen mellan relevanta myndigheter och regionalt
utvecklingsansvariga.
skapa lärande och erfarenhetsutbyte till gagn för det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.
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1.4

Målgrupp

Den primära målgruppen bestod av de 21 regionalt utvecklingsansvariga
aktörerna. Under 2016 utökades den målgruppen till att även omfatta
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket.3
Den sekundära målgruppen bestod av andra relevanta nationella och regionala
aktörer.

3 Valet av myndigheter grundar sig på den enkät som Tillväxtverket skickat till utvecklingsansvariga där de
lyft behov av samverkan

11

2

Slutsatser och rekommendationer

2.1

Till regeringen

2.1.1

Etablera ett nationellt kompetensförsörjningsråd

Sverige är en kunskapsekonomi, där kunskap och kompetens är ett av våra
främsta konkurrensmedel gentemot omvärlden. Svenska företag är långsiktigt
konkurrenskraftiga om de är mer innovativa och har en högre grad av unik
kunskap än konkurrenterna i andra delar av världen.
Kompetensförsörjningssystemet påverkar i allra högsta grad näringslivets
konkurrenskraft samtidigt som det är satt under stark press av snabba
omvärldsförändringar. Den snabba omställningen ställer höga krav på
flexibilitet och samordning på både systemnivå och operativ nivå. Inom
kompetensförsörjningsområdet möts många olika politikområden; utbildnings-,
arbetsmarknads-, närings-, samt den regionala tillväxtpolitiken.
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. Därför
anser Tillväxtverket att det finns behov av att inrätta ett nationellt
kompetensförsörjningsråd. Målet med rådet är:
Att samlat bidra till att individer och företag har den kompetens som ger Sverige
ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig sektor och en god
sysselsättning oavsett individens bakgrund, kön, ålder eller andra förutsättningar.
ETT NATIONELLT KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSRÅD
Rådets funktion
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.



utarbeta en väl förankrad avsiktsförklaring för hur Sverige samlat kan
arbeta inom kompetensförsörjningsområdet.



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.
Rådet sammansättning
För att säkra en bred förankring bör rådet bestå av representanter från relevanta
myndigheter, departement, näringsliv, forskare och arbetsmarknadens parter.
Tillväxtverket bör ha en samordnande roll i rådet.
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I ett inledningsskede bör etableringen av det nationella
kompetensförsörjningsrådet göras i form av ett pilotprojekt där särskilda
resurser tillförs.
2.1.2

Kompetensförsörjning en grunduppgift

I det regionala utvecklingsansvaret inkluderas ett antal grunduppgifter som
regleras i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvariga i vissa län och i
förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete.
Utöver vad som gäller enligt lag och förordning erbjuder eller uppdrar
regeringen, via villkorsbeslut eller regleringsbrev, regionalt
utvecklingsansvariga aktörer att genomföra insatser inom den regionala
tillväxtpolitiken eller näringspolitiken. Erbjudandena/uppdragen grundar sig i
den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och konkurrenskraft 2015 2020, ibland ingår dessa som en grunduppgift i det regionala
utvecklingsansvaret andra gånger inte. I förekommande fall kan särskilda
medel tillföras nationell eller regional nivå för att genomföra
erbjudandet/uppgiften.
Kompetensförsörjningsfrågan är central för tillväxt och utveckling oavsett
bransch, geografi eller nivå i samhället. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer
har dessutom formellt arbetat med kompetensförsörjningsfrågan ur ett
tillväxtperspektiv sedan 2010.
Mot bakgrund av frågans centrala betydelse och regionernas långsiktiga arbete
med den anser Tillväxtverket att kompetensförsörjning bör ingå som en
grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret.
GÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING TILL EN GRUNDUPPGIFT
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer har en central roll att långsiktigt lyfta och
synliggöra tillväxtperspektivet inom kompetensförsörjningsområdet samt att anlägga ett
kompetensförsörjningsperspektiv inom andra utvecklingsfrågor för att skapa attraktiva
miljöer där företag kan utvecklas. Tillväxtverket anser därför att kompetensförsörjning
bör ingå som en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret som därmed regleras i
lag eller förordning.
För att motverka ytterligare sektorisering inom kompetensförsörjningsområdet på
regional nivå anser Tillväxtverket att det i sammanhanget behövs en översyn av hur en
regional logik inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet, inom vilken regionalt
utvecklingsansvariga kan effektivisera arbetet.
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2.2

Till regionalt utvecklingsansvariga aktörer

2.2.1

Sammanlänka kompetensförsörjningsarbetet med det regionala
tillväxtarbetet

Kompetensförsörjningsarbetet på regional nivå är mångfacetterat och utgör en
delmängd av det regionala tillväxtarbetet, där kompetensplattformarna varit ett
av flera verktyg. Inom den regionala tillväxtpolitiken och i den Nationella
strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 - 2020 är
kompetensförsörjning en särskild prioritering och därmed vägledande för det
regionala tillväxtarbetet, för regionalt utvecklingsansvariga aktörers insatser
liksom för statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet.
Kompetensförsörjningsfrågorna har alltså länge funnits på den regionala
agendan, även om de inte per automatik integrerats det regionala
tillväxtarbetet i alla regioner. Vi kan dock konstatera att kompetensförsörjning
som prioritering inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken och det
regionala tillväxtarbetet har bidragit till att tydliggöra regionalt
utvecklingsansvarigas mandat inom kompetensförsörjningsområdet.
Tillväxtverket anser därför att regionalt utvecklingsansvariga än tydligare
fortsatt behöver arbeta sammanlänka kompetensförsörjningsarbetet med det
regionala tillväxtarbetet.

SAMMANLÄNKA ARBETET

Kompetensförsörjningsarbetet på regional nivå är mångfacetterat och utgör en
delmängd av det regionala tillväxtarbetet. Som angivits ovan har regionalt
utvecklingsansvariga aktörer en central funktion att samordna arbetet och lyfta
tillväxtperspektivet inom kompetensförsörjningsområdet. Tillväxtverket anser
därför att utvecklingsansvariga än tydligare bör sammanlänka
kompetensförsörjningsarbetet med det regionala tillväxtarbetet.
Detta kan göras genom att synliggöra kompetensförsörjningsområdets
sektorsövergripande karaktär och anlägga ett kompetensförsörjningsperspektiv
inom andra regionala utvecklingsområden. Exempelvis genom att etablerad
samverkan inom kompetensförsörjningsarbetet nyttjas i genomförandet av andra
prioriteringar inom tillväxtarbetet, samt genom att bygga vidare på framtagna
arbetssätt och modeller. I arbetet bör det även ingå att synliggöra behov av nära
samarbeten internt och externt.
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2.2.2

Ta tillvara redan etablerad kunskap och samverkan

I 14 län har landstinget bildat region och arbetet pågår i de återstående sju
länen med sikte på att bilda region 2019. Nybildade regioner4 vittnar om att
övertagandet av ansvaret för det regionala kompetensförsörjningsarbetet
inledningsvis fokuserats på att integrera det tidigare arbetet med den prägel
som nuvarande organisation vill sätta på arbetet. Det innebär att arbetet i dessa
regioner framförallt koncentrerats till att, med utgångspunkt i det nya regionala
ledarskapet, bygga upp kunskap, etablera förtroende, samt utveckla samarbete
bland berörda aktörer. Ett resultat av detta är att det regionala
kompetensförsörjningsarbetet vid ombildningen tappat fart och nybildade
regioner sökt sin roll inom kompetensförsörjningsområdet.
Tillväxtverket anser därför att det vid en övergången ska säkerställas att det
sker en kunskapsöverföring och att etablerade samarbeten överförs till den nya
organisationen.

TA TILLVARA REDAN EFERENHETER OCH UPPARBETAD SAMVERKAN
Kompetensförsörjningsfrågorna är centrala i det regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket anser därför att det vid en övergången ska säkerställas att det sker
en kunskapsöverföring och att etablerade samarbeten överförs till den nya
organisationen. Detta kan exempelvis göras genom att i ett tidigt skede lyfta
vikten av kompetensförsörjningsfrågorna i den nya organisationen samt säkra
resurser för arbetet och dra lärdomar av andra regioner som redan gjort en
övergång.

2.2.3

Bygg en långsiktig struktur

Ett resultat från Tillväxtverkets uppdrag att förstärka och vidareutveckla de
regionala kompetensplattformarna är att regeringen i villkorsbeslut och
regleringsbrev för 2018 tydliggjort beståndsdelarna i grundläggande regionala
kompetensförsörjningsarbetet.5
Syftet är bland annat att skapa en samsyn på lokal, regional och nationell nivå
om vad som ska utgöra grunden för arbetet. I den grundläggande nivån ingår
bland annat att utvecklingsansvariga, med utgångspunkt i regionala
prioriteringar, i samverkan med bland andra kommuner, arbetsliv,
utbildningsaktörer, statliga myndigheter och andra berörda aktörer i länet, bör
organisera och fastställa målsättningar för det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Det ingår även att tillhandahålla analyser och
prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång
sikt. Utvecklingsansvariga bör även 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.

4 Som exempelvis Norrbotten, Västernorrland, Jönköping, Uppsala och Västmanland
5 N2017/076997RTS
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Tillväxtverket har fått uppdraget att stödja det regionala arbetet mellan åren
2018 - 2020. Under 2018 ska vi bland annat besluta om grundfinansiering till
det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.
I linje med vår breddning av uppdraget 2016 och regeringens regleringsbrev
och villkorsbeslut för 2018 anser Tillväxtverket att utvecklingsansvariga
aktörer under 2018 bör fokusera på att bygga en självbärande långsiktig
struktur för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.

BYGG EN LÅNGSIKTIG STRUKTUR FÖR ARBETET
I samband med att finansiering beviljas anser Tillväxtverket att
utvecklingsansvariga ska fokusera på att bygga en självbärande långsiktig
struktur för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet. Detta
kan med fördel ses som en förberedelse inför att kompetensförsörjning
(eventuellt) blir en grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret.
I arbetet bör utvecklingsansvariga fortsätta att stärka förankringen av arbetet
med företag, näringslivsorganisationer, kommuner och samtliga delar av
utbildningssystemet inklusive högskolor och universitet.
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3

Genomförande – aktiviteter och resultat

I inledningen av uppdraget fokuserade vi i hög grad på att stödja de projekt som
vi beviljat medel. Under 2016 beslutade vi att bredda vårt arbete till att även
innefatta det samlade regionala kompetensförsörjningsarbetet. I detta kapitel
lämnar vi en övergripande redovisning av vårt arbete. Vi beskriver även
regionalt utvecklingsansvarigas projektverksamhet inom
kompetensplattformarna.6 Redovisningen avser hela uppdragsperioden 2013 2017.

3.1

Samsyn kring regionalt kompetensförsörjningsarbete

I tidigare delrapporteringar lyfte vi behovet av att, utan att förbise regionala
anpassningar, skapa samsyn om kompetensplattformarnas roll och funktion.
Detta resulterade i att Tillväxtverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram
förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Syftet var att
skapa samsyn om vad som utgör grunden i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.7
Förslaget till riktlinjer resulterade i att regionalt utvecklingsansvariga i
villkorsbeslut/regleringsbrev för 2018 erbjöds att genomföra insatser inom
kompetensförsörjningsområdet. Genom erbjudande har regeringen pekat ut
vad som ska ingå i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.8
Tillväxtverket har även parallellt ett uppdrag att stödja det grundläggande
regionala kompetensförsörjningsarbetet under 2018 - 2020. För
genomförandet av uppdraget har 40 miljoner kronor avsatts under 2018, för
2019 och 2020 beräknar regeringen att ytterligare 20 miljoner kronor avsätts
för respektive år. Medlen under 2018 kan användas som grundfinansiering för
arbetet, under 2019 - 2020 kan medlen användas både till grundfinansiering
och till utvecklingsprojekt inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

3.2

Samverkan mellan nationell och regional nivå

Vi hade i uppdrag att följa och redovisa hur samverkan och dialog mellan
kompetensplattformarna och nationella myndigheter utvecklats.
Utöver att följa och redovisa samverkan och dialog genomförde vi insatser som
syftat till att stärka myndigheternas medverkan i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet.

6 Den som vill ta del av en mer detaljerad beskrivning av det regionala arbetet hänvisas till vårt
kunskapsunderlag Regionala kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekt mellan 2013 - 2017.
7 Förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete N2016/06500/RTS, Dnr 1.2.2-Ä2016-1659
8 N2017/076997RTS
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Vi har bland annat:






tillsammans med Arbetsförmedlingen, Näringsdepartementet, Reglab
samt Sveriges kommuner och landsting genomfört
Kompetensförsörjningsdagarna. Dagarna har syftat till att underlätta
flernivåsamverkan mellan regional och nationell nivå inom
kompetensförsörjningsområdet och öka kunskapen om pågående och
kommande insatser.
genomfört en pilotverksamhet där myndigheterna9 deltagit i strategiska
regiondialoger i tre län; Kalmar, Östergötland och Västernorrlands län. I
utvärderingen uppgav myndigheterna att arbetsmetoden varit bra och
att den möjliggjort ett helhetsgrepp på kompetensförsörjningsfrågorna.
Det har funnits ett stort intresse av vad som händer i regionerna och
pilotsatsningen har bland annat ökat myndigheternas medvetenhet om
regionala utmaningar.10
arrangerat en nationell konferens för en bredare målgrupp. Deltagare
var regionala kompetensplattformar, regionala/lokala politiker,
nationella myndigheter, företagarorganisationer, föreningar, kommuner
och länsstyrelser m.fl. Konferensen fokuserade på frågeställningar om
hur Sverige kan bli en vinnare i den globala ekonomin och hur
kompetensförsörjning är en av nyckelfrågorna för ett
konkurrenskraftigt näringsliv. Större delen av deltagarna, 95 %, ansåg
att konferensen var mycket bra eller bra och att den gav ny och
användbar kunskap.

För att fånga hur samverkan och dialog utvecklats mellan nationell och regional
nivå genomförde vi två enkätundersökningar, en under 2015 och en under
2017. Undersökningen 2015 visade att 75 procent av de nationella aktörerna11
som svarade på enkäten uppgav att de samverkade med
kompetensplattformarna. Enkäten 2017 visade att samverkan ökat sedan 2015,
89 procent uppgav att de samverkade och förde dialog med
kompetensplattformarna. Samverkan bestod bland annat av deltagande i
nätverket för kompetensförsörjningsdagarna, framtagning av regionala
matchningsindikatorer, avstämning kring specifika sakfrågor (både muntligt
och skriftligt), kontakter mellan organisationens analytiker och
kompetensplattformarna.12
I genomförandet av uppdraget skickade vi även enkäter till de
kompetensplattformsprojekt som beviljats medel inom uppdraget. Detta för att
fånga hur de upplevt att samverkan mellan regional och nationell nivå
utvecklats. Enkäten 2015 visade att 60 procent av de som svarat på enkäten
ansåg att deras projekt bidragit till att stärka samverkan med nationella
aktörer. Enkäten 2017 visade att samverkan ökat till 91 procent. Samverkan
9 Arbetsförmedlingen. Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket
10 Tillväxtverkets enkät Pilot strategisk dialog kompetensförsörjning Ä 2016 - 001638
11 Enkäten skickades till Arbetsförmedlingen, ESF - rådet, Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms och
civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, SCB, Skolverket, Sveriges kommuner och landsting,
Tillväxtanalys, Universitetkanslerämbetet och Universitet och högskoleområdet
12 Delredovisning av uppdraget Regionala kompetensplattformar N2012/6275/RT och N2015/02413/RTS
dnr 1.2.2.- 2013-007
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bestod bland annat av att myndigheterna, i vissa fall, deltagit aktivt i
genomförandet av projekten, varit finansiär, haft dialog och samverkat kring
planering av yrkesutbildningar. Samverkan bestod även av att utveckla statistik,
analyser och prognoser. Några av de myndigheter som nämndes var
Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Yrkeshögskolan, Skolverket,
Tillväxtverket, Tillväxtanalys och Vinnova.
För att få en fördjupad bild sammanställde vi även de läges- och slutrapporter
som projekten skickat till oss. Vi kunde exempelvis se att Arbetsförmedlingen
och Region Västerbotten gemensamt arrangerat branschträffar som syftat till
att inhämta branschens behov av kompetens och utbildningar. Region
Gävleborg tecknade ett samverkansavtal med Arbetsförmedling inom fem
insatsområden. Syftet var att bidra till att lösa arbetslivets behov av kompetens
samt öka förutsättningarna för att skapa fler arbetstillfällen och därmed sänka
arbetslösheten såväl lokalt som regionalt.
RESULTAT
Under perioden har samverkan och dialog mellan berörda myndigheter och
regionalt utvecklingsansvariga aktörer inom kompetensförsörjningsområdet
stärkts. I enkäterna uppgav att nationella organisationer att samverkan och dialog
ökat med 14 procentenheter och projekten uppgav samverkan och dialog ökat
med 31 procentenheter.

3.3

Kunskap, lärande och erfarenhetsutbyte

Under perioden genomförde vi fem erfarenhetsträffar för de projektledare som
drivit kompetensplattformsprojekten samt de som ansvarat för de regionala
kompetensplattformarna. Det övergripande syftet var att bidra till lärande som
utvecklat projekten. Vid tre av tillfällena skickade vi ut enkäter för att följa upp
träffarna. De svarande uppgav att innehåll, upplägg och relevans varit bra eller
mycket bra. Nya kontakter knöts och ett fördjupat erfarenhetsutbyte har skett.
Exempelvis samverkade Region Skåne, Länsstyrelsen Stockholm, Västra
Götalands och Östra Mellansverige vid framtagningen av Utbildnings- och
arbetsmarknadsprognoser med sikte på 2025.
Vi deltog i Reglabs lärprojekt att ta fram regionala matchningsindikatorer för
regionalt kompetensförsörjningsarbete. Syftet med indikatorerna har varit, och
är, att underlätta analyser av den regionala kompetensförsörjningen.
Indikatorerna lanserades i februari 2016 som en del av SCBs statistikdatabas13
och innehåller följande områden:





Efterfrågan på arbetskraft
Arbetskraftsutbud
Matchning
Regionala förutsättningar

13 http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM9906
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För att långsiktigt stödja det regionala kompetensförsörjningsarbetet kommer
Tillvaxtverket förvalta indikatorerna under perioden 2018 – 2020.
Vi tog fram egna underlag som syftat till att öka kunskapen om regionalt
kompetensförsörjningsarbete på regional och nationell nivå. Underlagen har
bland annat fungerat som referensmaterial i olika utredningar14 och som
diskussionsunderlag i olika sammanhang.
Exempel på kunskapsunderlag:







Regionala tillväxtaktörers roll inom valideringsområdet, Rapport 0185
Syftet med rapporten var att tydliggöra regionalt utvecklingsansvarigas
roll inom valideringsområdet.
Kompetensförsörjning i små- och medelstora företag, Info 0591
I publikationen redovisades resultat från undersökningen Företagens
villkor och verklighet 2014 ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.
Regionalt kompetensförsörjningsarbete – systembild, utmaningar och
möjligheter, Rapport 0186 Rapporten innehöll bland annat en
kartläggning över kompetensförsörjningsområdet utifrån
arbetsmarknads-, närings- och utbildningspolitiken och vilka roller och
ansvar som olika involverade aktörer hade.
Regionala kompetensplattformar – några projektexempel, Rapport 0194
I denna rapport presenterades goda exempel på det arbete som
bedrivits inom ramen för uppdraget.
Regionala kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekt
mellan 2013 – 2017 I översikten beskrevs projektens inriktning och
fokus är på de målsättningar de arbetat mot.

RESULTAT
Arbetet har bidragit till att skapa lärande och erfarenhetsutbyte till gagn för det
regionala kompetensförsörjningsarbetet. Ett bestående resultat är de
matchningsindikatorer som används för att göra fördjupade analyser om
regionala kompetensförsörjningsbehov.

3.4

Projektverksamhet

Under åren 2013 - 2017 beviljade vi medel till 45 projekt som drevs av
regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
En majoritet av projekten har haft ett systemperspektiv – där de samordnat
aktörer, tagit fram strategier, handlingsplaner och liknande dokument som varit
vägledande i arbetet. Projekten utvecklade processer för att skapa samsyn och
samhandling inom kompetensförsörjningsområdet, samt att de tog fram
kunskaps- och analysunderlag om behovet av kompetens på kort och lång sikt.
14 Exempelvis SOU 2015:97 Att välja yrke och Valideringsutredningens vägledning; Samverkan kring
validering på regional nivå - Vägledning för aktörer med regionalt utvecklingsansvar
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I enlighet med regeringsuppdraget har projekten främst genomfört insatser
inom inriktningarna:





utveckla metoder och arbetsformer.
bred förankring och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal,
regional och nationell nivå.
utveckla integrations- och jämställdhetsperspektiven i
kompetensförsörjningsarbetet.
utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag
och offentlig sektor på kort och lång sikt.

Eftersom alla projekt valde att hantera fler än en inriktning beskriver vi några
exempel på insatser inom respektive inriktning. Presentationen syftar till att
skapa en bild över vilka olika typer av insatser som förekommit inom
inriktningarna, inte till att ge en heltäckande bild av respektive projekt eller
inriktning.15
3.4.1

Metoder och arbetsformer

Samtliga projekt har i någon form utvecklat metoder och arbetsformer.
Region Örebro län tog fram en handlingsplan för det regionala
kompetensförsörjningsarbetet. I arbetet använde de fyra olika modeller för att
skapa bred förankring och fördjupad förståelse om hos aktörer på regional och
lokal nivå. Modeller som användes var Matchningsindikatorerna, 4-P modellen,
Samverkanstrappan och Fyra faktorer för bättre matchning.16 Ett
kompetenskansli bildades för genomförandet av handlingsplanen, i kansliet
deltog representanter från Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Örebro
universitet, Handelskammaren Mälardalen, Teknik- och Vård- och
omsorgscollege samt Örebro kommun m.fl.
Region Gävleborg skapade en struktur som bestod av lokala noder med
kompetensmäklare. Arbetsmodellen kallas för Semaforen och syftade till att via
en så kallad kompetensmäklaren tillsammans med företag, Arbetsförmedlingen
och lokala beslutsfattare analysera arbetsgivares behov av kompetens. Utifrån
analyserna skräddarsyddes lösningar i form av anpassade utbildningar.
Aktörerna arbetar fortsatt med Semaforen för att prioritera tillgången till
kompetens inom länets bristyrken.
Region Gotland tog fram en arbetsmetodik som syftade till att på ett
ändamålsenligt sätt fånga näringslivets behov av kompetens. Arbetet
resulterade i utbildningar inom bland annat till systemvetare, chaufförer, driftoch underhållsutbildning samt att en utökad undersköterskeutbildning
etablerades.

15 För att få en samlad överblick över projekten hänvisas läsaren till rapporten Regionala
kompetensplattformar – en översikt av utvecklingsprojekten mellan 2013 - 2017 (info 0676)
16 Samtliga modeller finns beskrivna i Region Örebro läns skrift Erfarenheter från projektet
kompetensplattform
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Tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg genomförde Region Kronoberg
projektet Mot nya höjder som syftat till att öka samverkan mellan skola och
näringsliv. Projektet har testat och utarbetat en modell som engagerat
näringslivet i skol- och kompetensförsörjningsfrågor. Modellen byggde på att
tillsammans med näringslivet utforma olika utmaningar, kopplat till de
naturvetenskapliga ämnena, som skolelever skulle lösa.

RESULTAT
Projekten utvecklade metoder och arbetsformer inom
kompetensförsörjningsområdet. Några av arbetsformerna är väl etablerade och
används även efter att projekten avslutats. Ett exempel är den arbetsform som
utvecklats inom projekten Mot nya höjder. Arbetsformen används inom
satsningen Make IT Flow under 2017 – 2018.17

3.4.2

Förankring av och deltagande i arbetet hos relevanta aktörer på lokal,
regional och nationell nivå

Många av projekten bedrev ett brett förankringsarbete med olika regionala
aktörer. Flertalet av strategierna och handlingsplanerna arbetades fram i nära
samverkan med relevanta aktörer såsom Arbetsförmedling, kommuner,
utbildningssektorn m.fl.
Exempelvis bildade Region Skåne tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Lärosäten Syd
samverkansorganet KoSS (Kompetenssamverkan Skåne). De arbetade utifrån
en gemensam framtagen strategi och handlingsplan. Syftet var att skapa ett
brett engagemang, kunskap och ägandeskap för frågan samt en gemensam syn
på hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Ansvarsområden fördelades mellan de
olika aktörerna, t.ex. ansvarar Region Skåne tillsammans med
Arbetsförmedlingen för genomförandet av branschspecifika kompetensråd.
Region Halland etablerade ett kompetensråd bestående av representanter från
både arbetsgivare och utbildningsanordnare. Kompetensrådets medlemmar
samlade, diskuterade och värderade behov och utmaningar inom
kompetensförsörjningsområdet.
Region Östergötland etablerade goda kontakter med näringslivet genom sina
arenor. Årligen genomförde de konferensen Efterfrågeforum där de via dialog
med branscher och företag fördjupat regionala och nationella
kunskapsunderlag. Behoven som lyftes resulterade i flera
yrkeshögskoleutbildningar till regionen. Region Östergötland bidrog till att
bygga upp flera branscharenor inom t.ex. bygg och industri, vilket är en viktig
del i att skapa förutsättningar för byggandet av Ostlänken och ett nytt kluster av
företag och kommuner.

17 http://motnyahojder.com/

22

RESULTAT
Projekten bidrog till att öka deltagandet av relevanta aktörer på lokal, regional
och nationell nivå. Några av projekten skapade långsiktiga samarbeten. Ett
exempel på detta är Kompetenssamverkan Skåne, där projektet övergått till
ordinarie verksamhet.

3.4.3

Utvecklat innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till företag
och offentlig sektor på kort och lång sikt

I vår delredovisning från 2014 konstaterade vi att regeringsuppdragets
inriktning, att utveckla innovativa sätt att säkra kompetensförsörjningen till
företag och offentlig sektor på kort och lång sikt, var svår att bedöma. Ett projekt
kunde anses vara innovativt i en region medan samma projekt i en annan region
inte skulle upplevas innovativt på grund av olikheter i de regionala
förutsättningarna. Vi valde därför att utgå från regionernas egna beskrivningar
av om projektets genomförande och förväntade resultat kunde anses vara
innovativt. Detta innebär att vi i denna slutrapport endast redovisar ett antal
exempel, utan att göra någon bedömning av resultatet.
Några av övergripande exempel på projekt som angavs vara innovativa för att
säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång
sikt var:




Framtagning av en generisk modell för kompetenskartläggning inom
olika branscher.
Utveckling av metoder och arbetssätt som ökade samverkan mellan
relevanta aktörer inom kompetensförsörjningsområdet.
uppbyggande av samverkansgrupp för relevanta aktörer.

Ett exempel på projekt som angivit att de haft ett innovativt angreppssätt var
Region Skånes projekt Competence Evolution. Projektet syftade till att
undersöka och testa nya sätt att arbeta med kompetensutveckling i
organisationer, genom kunskapsdelning mellan organisationer och individer.
Utgångspunkten var att den digitala omställningen i samhället ställde nya krav
på organisationer och individer att ständigt utvecklas och ändra
beteendemönster. Målgruppen för projektet var 400 företag från olika
branscher, med ett gemensamt fokus på digitalisering och de effekter det
digitala skiftet har på samhället.
En av framgångsfaktorerna i projektet var att engagera företag som utvecklat
nya former och koncept för fysisk kunskapsdelning. Projektet resulterade i en
digital plattform18 som är fylld med innehåll från både företag och individer
med syfte att dela med sig av kunskap. Plattformen utgör ett komplement till
utbildningar som finns och synliggör kunskap som har upparbetats genom
erfarenheter.
18 https://www.thecommunity.se/
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Ett annat exempel var Region Kronobergs projekt Förstärkning av regional
kompetensplattform i Kronobergs län. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin
arbetade projektet fram en kompetensförsörjningsstrategi med tillhörande
handlingsplan. Projektet testade en konkret arbetsmetodik som resulterade i
ett helt nytt sätt att prioritera bland insatser för Region Kronoberg.
Handlingsplanen var cyklisk och därför fastställdes inte några insatser i förtid. I
samklang med prioriteringar arbetades insatser istället fram tillsammans med
relevanta aktörer över tid. En viktig förutsättning har varit att tydliggöra olika
aktörers roller och ansvar i genomförandet av insatserna.
3.4.4

Regionala kunskapsunderlag

Inom ramen för projektverksamheten arbetade regionalt utvecklingsansvariga
fram analys-, prognos-, och kunskapsunderlag för att stärka
kompetensplattformens arbete. Ett exempel var Utbildnings- och
arbetsmarknadsprognos med sikte på 2025 som togs fram i samverkan mellan
sju regioner/län; Region Skåne, Västra Götalands regionen, Östra Mellansverige
(Västmanland, Sörmland, Örebro och Östergötland) samt Länsstyrelsen
Stockholm. Syftet var att få en regional prognos över tillgång och efterfrågan på
ett 90-tal utbildningsgrupper.
Prognoserna togs fram i samarbete med SCB och har använts både för arbetet i
de regionala kompetensplattformarna och för andra aktörer som arbetar med
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.
Andra exempel:







Västra Götalandsregionen utvecklade arbetssätt som bryter ner
utbildnings- och arbetsmarknadsprognosen på delregional nivå för att
kunna föra en fördjupad dialog om vad resultaten innebär för behov av
insatser
Region Dalarna genomförde attitydundersökningen Dalabarometern
som syftade till att erbjuda mät- och analyserbara data och ge en
övergripande bild av elevers, studenters och arbetsgivares attityder till
dagens och morgondagens utbildning och arbetsmarknad.
Region Kalmar anlitade OECD för att ta fram en analys kring
förutsättningarna för kompetensförsörjning.
Region Västerbottens analys omfattade en statistisk genomgång av fem
områden som påverkar kompetensförsörjningen i länet:
kompetensutveckling, ökat arbetskraftsutbud, inflyttning,
arbetskraftsinvandring och arbetspendling. Den rapport som tagits fram
fokuserade särskilt på två tematiska områdena digitalisering och
förändrade kompetensbehov samt integration. Den regionala
informationen och statistiken har brutits ned på lokal nivå.

RESULTAT
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De regionala kunskapsunderlagen har fyllt en viktig funktion för att samordna olika
aktörer. Analyser och kunskapsunderlag som exempelvis visar på olika branschers
behov och inomregionala skillnader har varit viktiga för att skapa samsyn om
länets och regionens behov av kompetens på kort och lång sikt.
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4

Kompetensförsörjningsarbetet fortsatt viktigt

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste
utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett
bransch, storlek eller verksamhet. Pådriven av globalisering, digitalisering och
automatisering pågår en strukturomvandling i samhället. Nya företag startas
och andra läggs ner, går i konkurs eller omlokaliserar sin verksamhet och
produktion till andra områden eller länder.
Vi stärker det regionala kompetensförsörjningsarbetet
Genom att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet bidrar vi till att
utveckla attraktiva konkurrenskraftiga regioner där näringslivet kan verka.
Tillväxtverket har lång erfarenhet av att stödja kompetensförsörjningsarbetet
på regional nivå. Inledningsvis som en del av det regionala tillväxtarbetet när
regionalt utvecklingsansvariga 2010 fick i uppdrag att etablera regionala
kompetensplattformar. Sedan övergick arbetet till att, genom redovisat
uppdrag, förstärka och vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna.
Under 2017 utarbetade vi förslag på riktlinjer om vad som bör utgöra basen i
det regionala kompetensförsörjningsarbetet, detta resulterade i att regionalt
utvecklingsansvariga 2018 erbjöds att genomföra insatser inom
kompetensförsörjningsområdet. I erbjudandet tydliggör regeringen
beståndsdelarna i det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Visuell beskrivning av utvecklingen

2010

20132017

•Regionalt utvecklingsansvariga får i uppdrag att etablera regionala
kompetensplattformar.

•Tillväxtverket får i uppdrag att förstärka och utveckla de regionala
kompetensplattformarna.

2017

•Tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga aktörer och nationella
organisationer skriver Tillväxtverket fram förslag på riktlinjer för regionalt
kompetensförsörjningsarbete.

20182020

•Regeringen tydliggör beståndsdelarna i det grundläggande regionala
kompetensförsörjningsarbetet. Regionalt utvecklingsansvariga erbjuds att
genomföra insatser inom kompetensförsörjningsområdet. Tillväxtverket
uppdras att stödja arbetet.
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Under 2018 - 2020 kommer Tillväxtverket att fortsätta stärka regionalt
utvecklingsansvarigas förutsättningar att bedriva grundläggande regionalt
kompetensförsörjningsarbetet. Vi kommer att använda myndighetens tre
verktyg, kunskap, nätverk och finansiering genom att:




stödja det regionala analysarbetet, bland annat genom årlig uppdatering
av regionala matchningsindikatorer.
bidra till att sprida kunskap, erfarenheter, resultat och lärande som
framkommer i arbetet, bland annat genom att utveckla mötesplatser för
regionalt utvecklingsansvariga aktörer.
bidra till att öka statliga myndigheters deltagande i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och erbjuda regionalt
utvecklingsansvariga aktörer en samlad dialog med dessa.

För genomförandet av uppdraget 2018 - 2020 kommer vi under 2018 att
använda högst 40 miljoner kronor. Regeringen beräknar att ytterligare upp till
20 miljoner kronor per år för 2019 och 2020 avsätts. Medlen får användas till
att stödja det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet samt till
projekt som stärker det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Vi breddar rekryteringsbasen
Svenska företag är långsiktigt konkurrenskraftiga om de är mer innovativa och
har en högre grad av unik kunskap än konkurrenterna i andra delar av världen.
I sammanhanget är människans kunskaper och erfarenheter den enskilt
viktigaste produktionsfaktorn för konkurrenskraftiga företag. För att bredda
rekryteringsbasen så att företag få tillgång till kompetens genomför vi ett antal
satsningar under perioden 2018 - 2020:






Tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga aktörer förstärker vi
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Detta gör vi bland annat genom stöd, metodutveckling och lärande.
Regeringen beräknar att ca 32 miljoner kronor avsätts för
genomförandet.19
Vi främjar vi modeller/metoder för att skapa enkla jobb och enklare
vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Regeringen
beräknar att ca 170 miljoner kronor beräknas avsätts för
genomförandet.20
Med utgångspunkt i företagens kompetensbehov bidrar vi även till att
öka utrikesfödda kvinnors kontaktytor mot arbetsmarknaden.
Regeringen beräknar att ca 38 miljoner kronor avsätts för
genomförandet.21

N2018/01438/RTS
N2018/01053/KSR
21 N2018/01430/KSR, uppdraget pågår till och med 20201
19
20
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport

Uppdraget med att förstarka öch vidareutveckla de regiönala
kömpetensplattförmarna har genömförts under periöden 2013 – 2017.
Utgifterna för uppdraget har belastat det regiönala anslaget samt vart
Tillvaxtverkets förvaltningsanslag.
Enligt uppdraget skulle minst 60 000 tkr beviljas till pröjekt.
Tillvaxtverket beviljad tötalt 60 218 tkr. Utifran deltagande regiöners
upparbetade köstnader har utbetalningar (transfereringar) av
pröjektmedel gjörts med tötalt 51 334 tkr.
För verksamhetsköstnader har 14 844 tkr anvants fran
förvaltningsanslaget. Dessa köstnader har bestatt av framst
persönalköstnader, köpta tjanster för kunskapsunderlag, könferenser öch
erfarenhetsmöten samt pröjektbesök.
De finansiella villkören enligt regeringsbeslutet bedöms söm uppfyllda. I
nedanstaende tabell redövisas fördelning av köstnader för uppdragsmedel
öch förvaltningsanslaget.
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Resultaträkning, tkr
Finansiering
Förvaltningsanslaget

Regionala anslaget
Bidrag
Anslag
Summa
Verksamhetskostnader
-Personalkostnader
-Köpta tjänster
-Övriga kostnader

51 344
51 344

S:a verksamhetskostnader
Transfereringar
Summa utbetalningar
Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
Antal timmar
OH-påslag (250 kr/h)*
Summa inkl OH-påslag

51 334
51 334
0
60 000
86%
0
0
51 334

SUMMA

0
10 293
10 293

0
61 637
61 637

8 805
611
877

8 805
611
877

10 293

10 293

10 293
10 293
100%
18 202
4 551
14 844

51 334
61 627
0
70 293
88%
4 551
66 178

Nyckeltal
Förvaltningsanslaget

Regionala anslaget
Andel transfereringar/
summa utbetalningar
Andel
verksamhetskostnader/
summa utbetalningar
Personalkostnader/
verksamhetskostnader
Köpta tjänster/
verksamhetskostnader

SUMMA

100%

0%

83%

0%

100%

17%

0%

86%

86%

0%

6%

6%
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Bilaga 2 – Projektöversikt

Organisation namn

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Projektnamn

Beviljat
belopp

Kompetensplattform Sthlm

591 000

Utbildning- och arbetsmarknadsprognos Stockholm 2025

930 000

Förstärkning av regional kompetensplattform i Stockholms län

875 000

Kompetensplattform Norrbotten

2 480 899

Vässa - Vägledning i Samverkan Skola och Arbetsliv

2 713 805

Länsstyrelsen Västernorrland
Invandring till jobb

Region Blekinge

936 805

Utvecklad kompetensförsörjning i Blekinge

1 977 059

Arbetsmodell för fler går ut gymnasieskolan

1 092 000

Förstärkning av regional kompetensplattform Blekinge-län
Dala Valideringscentrum

966 250
1 250 000

Region Dalarna
Förstärkning av regional kompetensplattform i Dalarnas län

962 337

Kvalitativ undersökning om näringslivets rekryterings- och kompetensbehov

150 740

Förstärkning av regional kompetensplattform i Gotlands län

177 250

Region Gotland

Region Gävleborg

Förstärkning av regional kompetensplattform i Gävleborgs län

1 572 739

Kompetensråd i Halland

437 500

Förstärkning av regional kompetensplattform i Hallands län

770 500

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Kompetensplattformen Jämtland Härjedalen

2 858 250

LYHS - Långtgående YH-samverkan

584 067

Förstärkning av regional kompetensplattform i Jönköpings län

783 000

Region Jönköpings län

Kompetensförsörjningsstrategi södra Småland

2 827 577

Region Kronoberg

Region Norrbotten

Förstärkning av regional kompetensplattform i Kronobergs län

292 111

(Förstärkning av regional kompetensplattform i Norrbottens län) Norrbottens
kompetensförsörjning- Norrkomp

545 790

Kompetensförsörjning Skåne
Region Skåne

4 500 000

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2025

750 000

Competence Evolution

590 000
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Kompetensplattform Värmland

3 552 700

Region Värmland

Förstärkning av regional kompetensplattform i Värmlands län, Kompetensplattform
Värmland 2

600 000

Region Västernorrland

KOMP2020, Förstärkning av regional kompetensplattform i Västernorrlands län

525 000

Vägledning Västmanland

1 260 000

Region Västmanland
Utveckling av kompetensplattform Västmanland
Region Örebro län

Region Östergötland

974 854

Kompetensplattform Region Örebro

2 565 491

Kompetensplattformen Östergötland

2 258 500

Regional utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västmanland, Sörmland, Örebro
och Östergötland

1 550 000

Förstärkning av regional kompetensplattform i Östergötlands län

1 000 000

Kompetensmatchning för tillväxt i Kalmar län

1 625 983

Regionförbundet i Kalmar län
Förstärkning av regional kompetensplattform i Kalmar län
Attraktiv arbetsgivare vård och omsorg

769 500
1 502 500

Regionförbundet Sörmland
Förstärkning av regional kompetensplattform i Södermanlands län
Regionförbundet Uppsala län

Regionförbundet Västerbottens
län

Västra Götalandsregionen

375 000

Utveckling av Kompetensforum Uppsala län

1 971 300

Modell för branschsamverkan

3 270 836

Förstärkning av regional kompetensplattform i Västerbottens län ("Yh-nätverk
Västerbotten")

100 000

Förstärkning av Kompetensplattform Västra Götaland

2 496 614

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Västra Götaland med sikte på 2025

1 350 000

Strukturomvandlingen och automatiseringens effekter på regionala arbetsmarknader

400 000

Förstärkning av regional kompetensplattform i NN-län

456 000

Totalt belopp

60 218 957
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