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Inledning 

 

Under hösten 2014 påbörjade Region Kronoberg arbetet med att ta fram en regional 

kompetensförsörjningsstrategi som en del av regeringens uppdrag kopplad till det regionala 

kompetensplattformsprogrammet. Den regionala kompetensförsörjningsstrategin är en 

understrategi till den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Kronobergs län 2015-2025.  

Kompetensförsörjningsområdet (arbetsmarknad, kompetensförsörjning och utbildning) är ett 

komplext område med många aktörer där det hittills inte funnits någon gemensam agenda för länet. 

Syftet med en handlingsplan är att förverkliga strategins övergripande mål att arbetsgivare i 

Kronobergs län skall ha tillgång till rätt kompetens. Handlingsplanen syftar till att kraftsamla kring 

insatser där flera aktörer, inklusive Region Kronoberg, utöver sina enskilda uppdrag behöver 

samhandla för att nå strukturförändring. På så sätt används våra resurser på ett mer effektivt och 

hållbart sätt. 

Kompetensförsörjningsstrategin har tre uttalade utgångspunkter som även ska genomsyra 

handlingsplanen, dessa är samhandling, jämställdhetsintegrering och tidiga insatser. Strategin består 

av fyra prioriteringar och elva utpekade områden för samhandling – det innebär att varken strategin 

eller handlingsplanen syftar till att lösa allt inom kompetenförsörjningsområdet utan har avgränsats 

till att handla om specifika områden och insatser. 

För att möta de ständiga förändringarna krävs en levande handlingsplan, som kontinuerligt anpassas 

efter omständigheterna. Handlingsplanen är därmed inte ett färdigt aktivitetsprogram för hela 

perioden fram till 2025 utan insatserna ska motsvara rådande läge. Handlingsplanen baseras på en 

särskilt utformad arbetsmetod med kriterier för att successivt välja och forma insatser.  

Handlingsplanen utgår från det regionala perspektivet, men tar hänsyn till lokala förutsättningar. Ett 

framgångsrikt genomförande förutsätter åtaganden från berörda aktörer. De roller och ansvar som 

aktörerna har, och vilka aktörer som bör samhandla, kan variera över tid. Handlingsplanen uttrycker 

adaptiva åtaganden, det vill säga berörda aktörer formar hållbara strukturer genom att gemensamt 

och kontinuerligt pröva och utveckla sitt uppdrag i ett helhetsperspektiv och gentemot omvärlden 

krav. Arbetet sker enligt samhandlingstrappan: skapa samtal, samsyn, samarbete och samhandling.  

Region Kronoberg erbjuder också en handlingsplan utifrån en helhetsanalys och ett uttalat 

gemensamt intresse från berörda aktörer att tillsammans fokusera på insatser för matchning och 

etablering. Handlingsplanen utgör startskottet för länets strategiska kompetensförsörjningsarbete. 
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Kompetensförsörjningsstrategi  

I strategin uttrycker länets aktörer gemensamma mål och prioriteringar, vilka bör användas som 
vägledning för samhandling kring utbildning, strategisk kompetensförsörjning och arbetsmarknad. 
Strategins utgångspunkt är kompetensförsörjning på lång sikt. Det handlar främst om att identifiera 
kompetensbehoven och bygga de kompetenser som behövs.  

Den regionala kompetensförsörjningsstrategin består av fyra prioriteringar med målsättningar och 
utpekade områden för samhandling. 

Prioriteringsområden Områden för samhandling 

Kompetenshöjning  

av sysselsatta 

Utforma flexibla utbildningssystem för ett livslångt lärande. 

Förbättra förutsättningarna för arbetstagares strategiska kompetensutveckling. 

Övergångar mellan 

utbildning och arbetsliv 

Stärka studie- och yrkesvägledningen för ett livslångt lärande, ett delat ansvar. 

Stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv för en förbättrad matchning. 

Öka intresset för branscher med stora framtida kompetensbehov. 

Stärka yrkesutbildningarna på alla utbildningsnivåer. 

Ungas etablering på 

arbetsmarknaden 

Arbeta för att fler flickor och pojkar avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg. 

Identifiera och arbeta med ungdomar som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller 

återfinns i studier. 

Utrikesfödda kvinnor och 

män som resurs för den 

framtida 

kompetensförsörjningen 

Korta etableringstiden för utlandsfödda. 

Öka integrationen genom flexiblare språkutveckling. 

Ökad dialog med arbetsgivare. 
 

Bild 1: Kompetensförsörjningsstrategins i Kronobergs län prioriterade områden och samhandlingsområden. 

Arbetsmetoden – Varför dessa insatser?  

Handlingsplanen 1.0 har tagits fram av Region Kronobergs avdelning för regional utveckling 

(kompetensteamet) enligt en särskild arbetsmodell som har förankrats hos regionens aktörer i 

Kompetensforum och styrgruppen för strategin. Handlingsplanen och 

kompetensförsörjningsstrategin bygger i likhet med RUS och övriga understrategier på en 

förändringslogik, den så kallade ”gröna tråden” som syftar till att synliggöra samspelet mellan 

utmaningar, insatser och mål. Handlingsplanen presenteras därför utifrån en mall delad i tre delar: 

NULÄGE, varför behövs insatsen (analys av utmaningen), INSATSBESKRIVNING hur arbete ska gå till 

och BÖRLÄGE vad är det som ska uppnås (resultat kopplad till resultaten och måluppfyllelse)  

Arbetsmetoden för att välja ut vilka insatser som bör tas upp i handlingsplanen består av en 

analysprocess som följer samma struktur det vill säga varför, (nuläge), hur (insatser) och vad 

(börläge) och som beskrivs här nedan. 
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Nuläge  

Region Kronoberg har en särskild roll i att erbjuda helhetsbilden över pågående aktiviteter och 

insatser, upprätthålla kunskap om dessa, belysa dem som utmärker sig och påvisa inom vilka 

områden insatser saknas.  För att upprätthålla en tydlig och överskådlig bild av nuläget och för att 

kunna satsa på de insatser som leder till önskat resultat krävs en ständig omvärldsbevakning. 

Nulägesanalysen ger en översikt över vilka aktiviteter som ligger i linje med strategin.  

Insatser 

Aktiviteternas relevans bedöms vidare utifrån strategins mål, graden av samhandling och mognad. 

Bedömningen ligger till grund för om aktiviteten kan lyftas direkt in i handlingsplanen eller om en ny 

insats behöver formas. Översikten visar också vilka aktörer som är inne i olika insatser vilket 

underlättar för kompetensteamet att se om ytterligare samhandlingsaktörer bör knytas till insatserna 

samt om dessa kan/bör växlas upp eller länkas samman med andra relevanta pågående aktiviteter. 

Översikten visar också inom vilka prioriteringsområden det saknas aktiviteter och helt nya insatser 

behöver initieras.  

Börläge 

Kompetensteamet identifierar vilka resultat och mål som insatsen beräknas uppnå i det önskade 

börläget, samt vilken prioritering och vilka samhandlingsområden som insatsen berör.   

Uppföljning 

Handlingsplanens arbetsmetod kommer att vara en kontinuerlig process och insatserna kommer 

förslagsvis att testas vid två förutbestämda tillfällen årligen av Kompetensforum och Region 

Kronobergs regionala utvecklingsnämnd.  När insatserna i handlingsplanen granskas utifrån ett ”nytt 

nuläge” kan nya slutsatser dras och nya insatser som stödjer, växlar upp eller mobiliserar aktörerna 

kan komma att föreslås. Dessutom utvärderas insatsernas status, måluppfyllelse och vidare 

implementering. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Bild 2. En levande handlingsplan, som kontinuerligt anpassas. 

Nuläge 
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Uppföljning

Strukturförändring 
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Insatser, mars 2016 

Under vintern 2015/2016 har kompetensteamet med stöd från Kompetensforum genomfört en 

inventering av vad som pågår hos relevanta aktörer. Inventeringen har hittills identifierat ett sextiotal 

pågående insatser. Efter vidare analys ligger ett tretton aktiviteter i linje med strategin, då de 

bedöms ha en inriktning mot strukturella förändringar. Dessa kommer att bevakas aktivt av 

kompetensteamet. 

 Identifierade aktiviteter Ägaren 

 - Matchning Kronoberg  
- Expertkompetens  
- Handledning i förändring/ESF-förstudie 
- Kompetensinventering Ljungby 
- Handledning Tre steg 

- Växjö kommun 
- Linnéuniversitetet 
- Region Kronoberg 
- Ljungby kommun 
- Vård- och omsorgscollege 

 
 - Matchning Kronoberg 

- Mot nya höjder 
- Regional SYV-plan 
- Regional handlingsplan skola-arbetsliv 
- Gotech-året 
- Handledning Tre steg  

- Växjö kommun 
- Region Kronoberg 
- Region Kronoberg 
- Region Kronoberg 
- Gotech och Växjö kommun 
- Vård- och omsorgscollege 

  - PlugIn 
- Delegationen för unga i arbete (DUA) 

- Region Kronoberg 
- Växjö, Ljungby, Markaryd, Älmhult 

tillsammans med Arbetsförmedlingen i 
olika grupperingar  
  - Matchning nyanlända Växjö 

- Kompetensförsörjning i realtid 

- Växjö kommun 
- Älmhults kommun 

 
Bild 3. Under vintern 2015/2016 identifierades tretton aktiviteter i länet med direkt koppling till strategin. 

Se Bilaga 1 för mer detaljer kring de tretton identifierade aktiviteterna.    

Med utgångspunkt i dessa aktiviteter har hittills tio möjliga insatser formats. Insatserna beskrivs här 

(se bild 5) och för en mer detaljerad beskrivning se varje insats i Bilaga 2. 

Insatserna faller inom strategins fyra prioriteringsområden enligt nedan.  

Insats Kompetenshöjning Övergångar Ungas etablering Utrikesfödda 

A x x   

B x x  x 

C  x x x 

D  x   

E  x x x 

F    x 

G x x x x 

H  x   

I   x  

J x   x 

Bild 4. Insats och prioriteringsområde 
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Sammanställning insatser, mars 2016. Bild 5  

 

Insats Beskrivning insats  Region Kronobergs roll 

A - Utifrån aktiviteten: Kompetensbehovet i Ljungby kommun 
- Föra samtal och involvera övriga kommuners näringslivsansvariga och lokala företagsarenor. 
- Gemensamma behov möts med gemensamma regionala aktiviteter. 
- Behovsanalysen kan utgöra ett underlag för att forma behovsprövade utbildningar i regionen.                                                                                                                                                                                                                                            
 

Stöd (via näringslivschefsnätverket 
och de lokala näringslivsarenorna). 

B - Gemensamt arbete för att ytterligare kvalitetssäkra de YH-utbildningar som söks från Kronobergs län. 
- Dialog med nätverket Yrkeshögskola Kronoberg och andra potentiella intressenter samt Region Kronoberg.  
- Koordinerad dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan och utbildningsdepartementet. 
- Arbetslivet framför sina behov och vilka konsekvenser rådande och kortsiktig tilldelning av utbildningar kan få i förlängningen. 

 

Initiativtagare till att samla arbetet 
Stöd 

C - PlugIn 2.0 Kronoberg, PlugIn 2.0 nationellt, School2Work, DUA är projekt riktade till ungdomar.  
- Med starkt fokus på målgruppen utvecklas språk i alla ämnen, coachning och riktat stöd i kommunernas arbete. 
- Implementera arbetsmetoder, rutiner och samlade åtgärder mot målgruppen. 

 

Ägare och stöd (för kommunerna via 
projektledning) 

D - Samla pågående skola-arbetslivsaktiviteter för att erbjuda en helhetsbild och filtrera fram framgångsrika och hållbara aktiviteter. 
- Dialog med kommuners berörda förvaltningar och näringsliv för att bedriva arbetet på bästa sätt efter den egna kommunens förutsättningar. 
- Stödja kring jämställdhetsperspektivet.    

 

Stöd (via nätverk för skolchefer, SYV, 
lokala näringslivsarenor) 

E - Överföra konceptet GoTechåret till andra kommuner och branscher. 
- Analysera förbättringsområde och anpassningsmöjligheter.  
- Analysera åtgärder för att öka söktrycket. 

 

Stöd (via nätverk för vuxenutbildning 
och skolchefer) 

F - Erfarenhetsutbyte och lärande gällande vilka aktiviteter som pågår för att ta vara på nyanländas kompetens.                                                            
- Spridning av goda exempel till andra branscher och kommuner.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Genom insatsen kan behovet av gemensamma satsningar/projekt i större skala intensifieras. 

 

Stöd (bevaka). 

G - Kartläggning, erfarenhetsutbyte och lärande kopplat till pågående aktiviteter kring handledning och introduktion.  
- Vid behov och intresse skapa nya insatser kopplade till en förbättrad matchning.  

 

Stöd och ägare(Handledning i 
förändring) 

H - Öka intresset bland unga för branscher med stora framtida kompetensbehov genom att lyfta de upplevelseverkstäder som görs inom Vård & omsorgscollege. 
- Växla upp insatsen till att omfatta hela länet  
- Koppla samman andra initiativ och prova upplevelseverkstäder inom andra områden, t.ex. teknik och it (Koppla Mot nya höjder, Teknikul osv.) 

 

Ägare, operatör (Vård & 
omsorgscollege) och stöd 

I - Lyfta det lokala/delregionala arbetet kopplat till Delegationen Unga till Arbete (DUA)  
- Erfarenhetsutbyte och lärande mellan de olika DUA-initiativen för att få en ökad förståelse för möjligheter och utmaningar  
- Identifiera kommunöverskridande samhandling 

 

Stöd (exempelvis sammankalla två 
gånger per år) 

J - Ledamöter i den regionala utvecklingsnämnden (RUN) har ett översynsuppdrag kopplat till validering. 
- Gruppens arbete kan komma att ligga till grund för eventuella nya insatser. 

 

Operatör (politiska ledamöter äger 
frågan) 
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Aktörernas olika roller 

Strategins och handlingsplanens implementering är beroende av aktörer med ägarskap av uppdraget, 

samt aktörer och intressenter i samhandling. Aktörernas roller kan variera utifrån vilken aktivitet som 

bedrivs och i vilken fas den befinner sig. Behovet av samhandling för strategisk kompetensförsörjning 

berör därför i grunden fyra typer av aktörer: 

- Arbetsgivare, både offentliga, privata och ideella. 
- Arbetstagare, både blivande och befintliga. 
- Operatörer, aktörer som arbetar med utbildning, kompetensutveckling, förmedling av 

arbetstagare. Samt aktörer som utformar policy (regelverk, direktiv etc.) eller andra 
förutsättningar som exempelvis infrastruktur. 

- Stödjare, aktörer som kan mobilisera, finansiera, leda eller på annat sätt underlätta samhandling.  

Region Kronobergs roll  

Region Kronoberg är en av de aktörerna som kan bidra till implementeringen genom följande roller: 

 

Den regionala utvecklingsnämnden (RUN) har det yttersta ansvaret för en regelbunden uppföljning 

av den regionala kompetensförsörjningsstrategin. En lärandecykel finns beskriven i strategin. Syftet 

är att säkerställa och kommunicera att leverans sker enligt strategi och handlingsplan. Det bör dock 

poängteras att nämnden inte kan ta beslut om vad andra aktörer skall göra kopplat till 

handlingsplanen. 

Enheten för regional utveckling och processteamet på Region Kronoberg stödjer implementeringen 

av strategin och handlingsplanen bland berörda aktörer. Processteamet står för ett helhetsperspektiv 

på området och skall utifrån det stötta samhandlingen mellan regionens aktörer, bland annat genom 

koordinering. Enheten kan också fungera som stöd för projektutveckling/finansiering samt 

utredning/analys. Region Kronoberg är en av de samhandlande aktörerna inom ramen för 

kompetensförsörjningsstrategin. Ytterligare en roll är i egenskap av länets största arbetsgivare, vilken 

främst representeras genom HR-organisationen.  Region Kronoberg arbetar operativt form av 

utbildningar för att kompetenshöja sysselsatta genom till exempel AV-Media, Kurs och konferens, 

Kunskapsutveckling Syd (YH), Grimslövs folkhögskola. Flera avdelningar driver också projekt med 

bäring på kompetensförsörjning. 

Kompetensforums roll  

Insatserna i handlingsplanen processas av kompetensteamet tillsammans med Kompetensforum.  

Kompetensforum är ett tjänstemannaforum där de berörda aktörerna inom 

kompetensförsörjningsområdet finns representerade.  

Kompetensforum är samhandlingsmotorn för strategin och handlingsplanen, här sker bland annat 

omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Forumet kan också initiera nya insatser, fungera som 

draknäste för nya projektsatsningar och främja lärande genom uppföljning och utvärdering. 

Processen att utveckla Kompetensforums roll görs under 2016 inom ramen för det pågående 

projektet Förstärkning av regional kompetensplattform i Kronobergs län. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

www.regionkronoberg.se 

Handlingsplanen för 

kompetensförsörjningsstrategin Kronobergs län 

har kunnat genomföras med hjälp av finansiellt 

stöd från Tillväxtverket. 


