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På kort sikt – mandat och finansiering:
‒ Erbjudande respektive uppdrag till regionalt utvecklingsansvariga i mål- och villkorsbeslut samt RB för 2018.

Erbjudandet innebar: 

fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet
tillhandahålla analyser och prognoser av behovet av kompetens i privat och offentlig sektor på kort och lång sikt
främja insatser för att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning samt 

bidra till etableringen av lärcentra

På längre sikt – en regional logik
‒ Ett flertal utredningar tittar just nu på hur den regionala nivåns roll kan utvecklas inom 

kompetensförsörjningsområdet

Regeringen utvecklar det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet 



Regionutvecklingsnämndens program för 
utbildning och arbetsmarknad

Program anger inriktning och styr Västra Götalandsregionens 
prioriteringar av insatser och stöd inom vissa nyckelområden i det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet under en period
De är verktyg för att uppfylla målen i Vision Västra Götaland – Det goda 
livet och målen i VG2020 - strategi för tillväxt och utveckling i Västra 
Götaland 2014-2020

Programmen utgår ifrån beslutade styrdokument

Länk till programmet: https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/program/utbildning-och-arbetsmarknad/

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/program/utbildning-och-arbetsmarknad/


Mål och målgrupper
Regionutvecklingsnämndens program för utbildning och arbetsmarknad 
2018-2020 ska bidra till

• att bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv

• en väl fungerande kompetensförsörjning som matchar arbetsmarknadens behov genom 
bättre samverkan och planering inom utbildningsområdet 

• att alla invånare ska ha möjlighet att ta tillvara sin potential och kompetens i utbildning 
och arbetsliv genom att främja livslångt lärande

Målgruppen för programmet är
• utbildningsanordnare, kommuner, arbetsmarknadens parter, kommunalförbund, akademi, 
offentliga parter, den sociala ekonomin och andra organisationer som verkar för att utveckla 
arbetsmarknaden i Västra Götaland. 



Tre insatsområden i programmet 

Insatsområde 1 - Tidiga insatser för kompetensförsörjning 

Insatsområde 2 - Matchning på arbetsmarknaden

Insatsområde 3 - Tillvarata allas kompetens 



Exempel på kunskapsunderlag från analysenheten
Regionrapporten – Vår bästa tid är nu?

- Ämnesspecifika länkar publicerades på analysportalen under vintern 
2018/2019 inom Kompetensförsörjning, Utbildning och Integration av 
utrikes födda 



Kunskapsunderlag fortsätter…

De utrikes föddas arbetsmarknadsintegration på kommuner, 
delregioner och län 
Resursbaser och kärnkompetenser finns för samtliga 
delregioner
Kompetensförsörjning inom livsmedelsproduktionen i VG, 
Skåne och Östergötland 
Arbete pågår; Sökande, antagna och ej antagna till universitet, 
högskolor och yrkeshögskolor åren 2010-2016(17)



https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZobnr0sXhAhWlyqYKHdbGDdEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsolom.se%2Fstart-2%2Finvigning-klippa-band%2F&psig=AOvVaw3dpgSthITbu6pmXHEQTrJb&ust=1554989875433353


Infrastruktur för kompetensförsörjning

Lärcentra nätverket Westum
Praktikplatsen.se 

Validering Väst 

Syvonline
Science centers

IUC 

Delregionala kompetensråd/forum



Delregionala Kompetensråden/forum en 
viktig del i arbetet

Strategisk samordningsgrupp på 
regional nivå 
- består av representanter från samtliga 
delregionala kompetensråd/kompetensforum, 

AF och regional utveckling

- fokuserar på behoven av gemensamma 
kunskapsunderlag, strategisk påverkan, regional 
samordning av insatser och 

- möjligheter till  lärande och 

- erfarenhetsbyte

Syftar till bättre samverkan och planering inom 
utbildningssektorn vilket bidrar till en bättre 
matchning på arbetsmarknaden 

Fyrbodals 
kompetens

råd

Kompetens
forum 

Skaraborg

Göteborgs-
regionens 

kompetensråd

Kompetens-
forum i 

Boråsregionen



Ex Göteborgsregionens kompetensråd



Delregionala kompetensråd/kompetensforum
Anpassning till lokala arbetsmarknadsförhållanden kan inte göras i 
territorium med 49 kommuner. Delregioner speglar - ofta men inte alltid -
funktionella arbetsmarknadsregioner

Skapar en gemensam målbild av vad som behöver göras utifrån 
kunskapsunderlagen/analyser och prognoser

Stöttar utveckling av samverkansidéer och förslag som är angelägna för 
vissa kommuner respektive branscher

Underlättar delregional samverkan kring t e x komvux och Yh

Bidrar till förnyelse av utbildningssystemen

Bygger vidare på lyckade projekt och samverkan

Träffas 4 -5 gånger/år och kan tillsätta arbetsgrupper



Framtida behov

Överblick av lärcentra utveckling
Skolverkets finansiering

Landsbygdsutveckling 

SME



Tack/ Marja-Leena Lampinen
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