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A 
 

Insatsen utgår från den pågående 
aktiviteten: Kompetensbehovet i 
Ljungby kommun där företag 
intervjuas enligt fastlagd metod om 
sitt kompetensbehov men 
framförallt om/hur de jobbar 
strategiskt med sin 
kompetensförsörjning. Analys av 
intervjuerna är under framtagande 
med hjälp av Region Kronoberg. 
För att växla upp aktiviteten bör vi 
föra samtal med, sprida till och 
involvera övriga kommuners 
näringslivsansvariga och lokala 
företagsarenor i projektet. På så 
sätt utgör behovsanalysen ett 
underlag för att forma 
gemensamma projekt kring 
strategisk kompetensförsörjning 
och/eller behovsprövade 
utbildningar i regionen, 
framförallt för små och 
medelstora företag. 
 

Stöd 
(via näringslivs 
chefsnätverket 
och de lokala 
näringslivs 
arenorna) 

- ESF-ansökan “Kompetens i Kronoberg” beslutas 
den 19 oktober 2017 

 
A 

 
I Kronoberg 
investerar vi för att 
höja kompetensen 
genom hela 
arbetslivet. 

 
Insatsen kommer huvudsakligen att utgå från ESF-projektet med 
namnet Kompetens i Kronoberg*. Insatsen fortsätter att fokusera på 
små- och medelstora företag gällande coaching, strategiska satsningar 
av redan anställda, flexiblare och relevanta utbildningsformer för 
livslång lärande. Insatsen innebär att fortsatta kartläggningen av 
relevanta aktiviteter och samverkan med andra projekt såsom ESF-
projektet Fatta kompetens hos Arbetsförmedlingen. Insatsen kommer 
att fokusera på dialog och samordning av aktörerna för att arbeta på ett 
samlat sätt med arbetslivet i Kronoberg. 
 
*Ansökan beslutas den 19 oktober 2017. Vid avslag kommer andra 
alternativ att undersökas för implementering.  

 
Ägare och stöd 

 
B 

 
Insatsen innebär att vi gemensamt 
arbetar för att ytterligare 
kvalitetssäkra de YH-utbildningar 
som söks från Kronobergs län och 
få högre utdelning på 
ansökningarna. Samverkan innebär 
bland annat att föra dialog med 
nätverket Yrkeshögskola 
Kronoberg och andra potentiella 
intressenter som t ex LYHS, 
nätverk Småland – Blekinge. Det 
behövs också en koordinerad 
dialog med Myndigheten för 
yrkeshögskolan och 
utbildningsdepartementet samt 
säkerställa att arbetslivet framför 
sina behov och vilka konsekvenser 
rådande och kortsiktig tilldelning 
av utbildningar kan få i 
förlängningen. 
 

 
Stöd och 
Initiativtagare 
till att samla 
arbetet. 

 
- Dialogmöten med Yrkeshögskolor i Kronoberg, 

Sydsvenska Handelskammaren, Svenskt Näringsliv 
och YHSAM (regionalt samarbete mellan Region 
Kronoberg och Region Jönköpings län med 
utbildningsanordnare). 

- Dialogmöte med GD för Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) och RUN. 

- Underlag för behovet av yrkesutbildningar i 
Kronobergs län till MYH och utbildningsanordnare, 
med inspel från samtliga kommuners HR-chefer 
och näringslivschefer samt från branscher i 
Kronobergs län. 

- Informationsspridning om yrkeshögskolan via 
Region Kronobergs hemsida, kompetensbloggen 
och Sveriges Radio P4 Kronoberg. 

- Kartläggning av ansökningar och utfall inom YH för 
Kronobergs län. 
 

 
B 

 
I Kronoberg 
matchar vi 
utbildning med 
arbetsliv. 

 
Insatsen innebär att gemensamt arbeta för att ytterligare kvalitetssäkra 
de YH-utbildningar som söks från Kronobergs län och få högre 
utdelning på ansökningarna. Fortsättningsvis behövs en koordinerad 
dialog med Myndigheten för yrkeshögskolan och 
utbildningsdepartementet samt säkerställa att arbetslivet framför sina 
behov och vilka konsekvenser rådande och kortsiktig tilldelning av 
utbildningar kan få i förlängningen. Bland annat genom att 
kompetensanalysen eller rapporten som lämnas av Regionen till 
myndigheten speglar behovet av YH utbildningar och yrkesvux i 
Kronobergs län. Insatsen fokuserar dessutom på samverkan med 
nätverket Yrkeshögskola Kronoberg och andra potentiella intressenter 
som t ex LYHS, nätverk Småland – Blekinge.  
 

 
Stöd 



 
C 

 
Insatsen utgår från regionala och 
nationella satsningar som är riktat 
till ungdomar vilka riskerar att 
hoppa av sin 
gymnasieutbildning: PlugIn 2.0 
Kronoberg, PlugIn 2.0 nationellt, 
School2Work samt involverar DUA 
(delegationen unga till arbete). 
Insatsen har starkt fokus på 
målgruppen för att få fler unga att 
fullfölja sina utbildningar vilket 
kräver samverkan mellan de olika 
kommunala aktiviteterna för att ta 
tillvara, dra lärdomar av varandras 
arbetsmetoder, rutiner och 
samlade åtgärder mot målgruppen. 
 

 
Ägare på 
regional nivå 
och stöd på 
lokal nivå. 

 
- PlugIn 2.0 avslutar juni 2017, utvärderas av 

externa utvärderare. Rapporter från de deltagande 
delprojekten tyder på goda resultat på individnivå. 
Deltagarna i projektet får relevant stöd och 
insatsen stödjer lärarnas arbete. (EJ Ljungby, 
Lessebo och Älmhult) 

- Ej School2Work 
- När det gäller DUA har vi haft en gemensam 

konferens (januari) i form av erfarenhetsutbyte. 
Arrangerades gemensamt av Region Kronoberg 
och Framtid Kronoberg med deltagare från 
samtliga kommuner i länet.  

- DUAs uppdrag bevakas vidare. 
- Modellen och lärdomar kopplas till insatser i 

handlingsplanen 2.0. 
 

 
- 

 
- 
 

 
Delvis kopplas till insatsen D 

 
- 

 
D 

 
Insatsen innebär att samla 
pågående skola-
arbetslivsaktiviteter runt om i 
regionen för att erbjuda en 
helhetsbild och filtrera fram 
framgångsrika och hållbara 
aktiviteter. Dialog med 
kommuners berörda 
förvaltningar och näringsliv 
krävs för att bedriva skola-
arbetslivsarbetet på bästa sätt 
efter den egna kommunens 
förutsättningar. Stöd kan 
behövas kring 
jämställdhetsperspektivet och 
obalansen i könsbundna 
utbildnings- och yrkesval. 
 

 

Stöd 

(via nätverk för 
skolchefer, SYV, 
lokala 
näringslivs 
arenor). 

 
- Tidigt lyftes Insats H. 
- Insatsen är inte aktiverat men ökar behov av 

samordning.  
- Startat kartläggning via SYV-rådet och 

kommunerna. 
- Inhämtat inspiration från andra län. 

 
  

 
C 

 
I Kronoberg 
matchar vi 
utbildning med 
arbetsliv. 

 
Insatsen innebär att samla en regional helhetsbild av aktiviteter som 
kopplar skolan med arbetslivet. Detta för att analysera dess hållbarhet 
och långsiktighet och med det avgöra behovet av nya regionala insatser. 
Frågor som lyfts här gäller behovet av erfarenhetsutbyte mellan 
kommunerna(olika aktörer bl.a. studie- och yrkesvägledare, lärare osv) 
samt dialog, samsyn och samverka med arbetslivet. Insatsen fokuserar 
också på att samla lärdomar hos strategiska satsningar inom länet 
såsom Mot nya höjder, Vård- och omsorgscollege upplevelseverkstäder, 
andra aktiviteter hos kommunerna samt hos arbetslivet. Plus att samla 
och använda framgångsrika exempel från andra regioner. 

 
Ägare och stöd 

 
E 

 
Insatsen utgår från konceptet 
GoTechåret vilket bör kunna 
överföras till andra kommuner och 
branscher. GoTechåret är ett 
samarbete mellan näringslivet och 
vuxenutbildningen i Växjö och 
erbjuder efterfrågan 
yrkesutbildning med garanterad 
praktikplats och stor chans till 
anställning. Det finns behov av att 
analyseranförbättringsområde och 
anpassningsmöjligheter. Insatsen 
bör också innehålla en analys av 
åtgärder för att öka söktrycket. 
 

 
Stöd 
(via nätverk för 
vuxenutbildnin
g 
och 
skolchefer). 

 
- Samtal med Gotech. 
- Inväntar vidare utveckling intern.  
- Insatsen bevakas i form av strategisk aktivitet. 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



 
F 

 
Insatsen kopplar samman 
aktiviteter som pågår för att ta 
tillvara nyanländas kompetens. 
Det finns behov av 
erfarenhetsutbyte, spridning av 
goda exempel till andra branscher 
och kommuner. Genom insatsen 
kan behovet av gemensamma 
satsningar/projekt i större skala 
intensifieras. 

 
Stöd 
(bevaka). 

 
- Kartläggningen av aktiviteter i Kronobergs län. 
- Samordning Region Kronoberg och 

Arbetsförmedlingen (AF) för att ta tillvara 
nyanländas kompetens inom hälso/sjukvården. Ex. 
språkstöd för nyanlända via Grimslövs 
folkhögskola. 

- Samsyn och samordning har här även bedrivits 
med Linnéuniversitetet, Migrationsverket, 
Regionen och Länsstyrelsen. 

- Samverkan med Arbetssamverkan Kronoberg som 
drivs av Växjö kommun. 
 

 
D 

 
I Kronoberg 
använder vi 
kompetensen hos 
personer från alla 
länder. 

 
Insatsen fokuserar på att komplettera och inte konkurrera med 
strategiska regionala aktiviteter gällande etablering och matchning av 
målgruppen såsom följande ESF-projekt: Etableringssamverkan 
Kronoberg hos Växjö kommun, Kompetens processledning hos 
Arbetsförmedlingen, Kompetens i realtid hos Älmhults kommun; 
samtliga av regional karaktär. Insatsen innebär att inkludera 
målgrupper (både gällande arbetstagarna samt arbetsgivarna) i behov 
av nya, andra eller flera satsningar.      
Insatsen fortsätter dessutom att stödja, sprida och koppla samman 
aktiviteter som kan gynna en snabbare matchning och inträde för 
nyanlända (och andra) som till exempel språkstöd för nyanlända via 
Grimslövs folkhögskola för att ta tillvara nyanländas kompetens inom 
hälso- och sjukvården eller Tillvarata kompetenser hos akademiker, 
doktorander och nyanlända inom Linnéregion som bedrivs av 
Linnéuniversitet med regionalt medel. 
 

 
Stöd och 
operatör 

G Insatsen kopplar samman 
pågående aktiviteter kring 
handledning och introduktion på 
arbetsplatser genom kartläggning, 
erfarenhetsutbyte och lärande. 
Insatsen kan visa behovet och 
intresse till att skapa nya insatser 
kopplade till en förbättrad 
matchning. 
 

Stöd och ägare 
av 
ESF-finansierat 
projekt: 
Handledning i 
förändring. 

- En modell för handledning och introduktion har 
skapats. 

- Erfarenhetsutbyten mellan handledare har 
genomförts. 

- En handledarutbildning enligt föreslagna modell 
har genomförts. 

- Informationsspridning av metoden och modellen 
via Region Kronobergs hemsida, 
kompetensbloggen och ESF. 

- IFO chefer har tagit del av modellen och är 
föreslagna att inkorporera arbetssättet i den 
ordinarie verksamheten. 

- Modellen sprids vidare och till andra branscher. 
 

-  -  -  -  

 
H 

 
Insatsen syftar till att öka intresset 
bland unga för branscher med 
stora framtida kompetensbehov 
genom att lyfta de 
upplevelseverkstäder som görs 
inom Vård & omsorgscollege 
.Insatsen bör växlas upp till att 
omfatta hela länet. Insatsen kan 
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. 

 
- Insatsen lyftes till Insats D och aktiveras i 

handlingsplan 2.0.. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
I 

 
Insatsen innebär att samla alla 
involverade aktörer inom 
validering i regionen. Det finns en 
stor efterfråga på samordning och 
gemensamma 
riktlinjer. Ledamöter i Region 
Kronobergs regionala 
utvecklingsnämnd har åtagits sig 
ett översynsuppdrag kopplat till 
validering. Insatsen kan komma att 
ligga till grund för eventuella nya 
insatser. 

 
Operatör och 
ägare av 
initiativet (via 
politiska 
ledamöter). 

 
- Samtal i riktning mot samsyn för validering av 

pedagoger har förts med Linnéuniversitetet, 
Regionförbundet i Kalmar, Region Blekinge, Växjö 
kommun, Kalmar. kommun och Karlskrona 
kommun. 

- Bevakning av nationella riktlinjerna.   

 
E 

 
I Kronoberg 
använder vi 
kompetensen hos 
personer från alla 
länder. 

 
Insatsen höjer relevans och aktualitet och syftar till att hitta konkreta 
satsningar i regionen, genom inspiration och goda exempel från 
branscherna i Kronoberg samt i andra regioner.  Insatsen innebär att 
öka en regional samordning kring validering. Ledamöter i Region 
Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har åtagits sig ett 
översynsuppdrag kopplat till validering.  
 

 
Stöd 



 


