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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 - Arbetade vi med att marknadsföra projektet, i 
kommuner kopplade till Kompetens i Kronoberg. 

- Framtagning av en kartläggningsmetod i syfte för 
att identifiera kompetensbehoven på företag. 

- Djupintervjuer med deltagande företag, i 
samhandling med 
näringslivsansvariga/näringslivsutvecklare i 
respektive kommuner.  

- Ett paketerbjudande har tagits fram, med en 
utbildningskatalog av utbildningar för företagens 
kompetensförsörjning. 

- Ett processtöd har tagits fram, där företag har 
möjlighet att få stöd i sin kompetensförsörjning. 

- Genomfört frukostmöte i Uppvidinge, Tingsryd, 
Växjö/Alvesta och Ljungby, i syftet att informera 
företag om projektets status samt dess 
paketerbjudande.   

 
A 

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

 
Insatsen kommer huvudsakligen att utgå från ESF-projektet 
”Kompetens i Kronoberg” och ny satsning ”Att vara arbetsgivare 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 få tillstånd ett antal utbildningar som kommer små- och medelstora 
företag till gagn. Dessutom är målet att arbetsgivarna kan ta del av ny 
arbetskraft genom en mer breddad rekrytering.   
 
Samverkan med Arbetsförmedlingens ESF-projekt ”Fatta kompetensen”, 
Växjölöftet och länets näringslivschefer fortsätter. Kontakter med 
utbildningsanordnare så som CIL, Lnu och T.Tech kommer därtill att 
förstärkas framöver. Insatsen kommer att fokusera på dialog och 
samordning av aktörerna för att arbeta på ett samlat sätt med 
arbetslivet i Kronoberg, såsom IT-samverkan Kronoberg. 
 
Regionen har sökt ESF-medel för att driva projektet ”Framtid vård och 
omsorg i Kronoberg”. Vid beviljande (8 oktober 2018) kommer 
projektet att fokusera på redan anställda inom länets kommuner och 
privata arbetsgivare som ingår i Vård- och omsorgscollege samverkan. 
Projektet delas i tre huvudspår och syftar att öka attraktiviteten till 
yrken, modernisera och effektivisera branschen och kompetensutveckla 
personalen/chefer kring bl.a. digitalisering.    
 
 

 
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. 

 
- Dialog med sakkunniga och branschrepresentanter 

om kompetensbehovet i Kronobergs län 
- Stöd till utbildningsanordnare med dialog och 

granskning av nya ansökningar till MYH 
- Kartläggning av YH-utbildningar i Kronobergs län 

och närliggande regioner. 
- Förstärkt kompetensrapport med utökade 

analyser av befolkningens utbildningsnivå, 
arbetsmarknadens utveckling och 
kompetensbehov.  

- Bättre grafiska analyser för att ge en 
lättöverskådlig översikt av de framtida behoven. 

- Informationsspridning av kompetensrapporten till 
samtliga utbildningsanordnare: västra 
Götaland/Östergötland, Jönköping, Halland, 
Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne. 

- Informationsspridning via Region Kronobergs 
hemsida, kompetensbloggen, och pressinformation 
av beviljade utbildningsplatser till Kronobergs län.  

- Skapa förutsättningar för samverkan för 
utbildningsanordnare, inom ramen för YHSAM 

- Utbildningsdag för utbildningsanordnare inom 
SEQF, med Stefan Skimutis (Tidigare sakkunnig 
och utvecklare av SEQF på MYH).  

 
B 

 
I Kronoberg 
matchar vi 
utbildning med 
arbetsliv. 

 
Insatsen innebär att lyfta yrkesutbildningar oavsett utbildningsnivå i 
länet.  
 
Arbetet innebär att bättre synliggöra samtliga yrkesutbildningar för att 
få en bättre överblicksbild av vad som finns och vad som saknas i 
Kronobergs län. Gemensamt med utbildningsanordnare och branscher 
skapas bättre förutsättningar för informationsöverföring och 
informationsspridning i bransch-, program och yrkesråd.  Insatsen 
innebär därtill ett gemensamt arbeta för att ytterligare kvalitetssäkra de 
YH-utbildningar som söks från Kronobergs län och få högre utdelning 
på ansökningarna. Insatsen innebär därtill att ha en dialog om yrkes 
Vux och vilka utbildningsområden som bör lyftas och utvecklas, för att 
stärka kompetensförsörjningen i länet, och förbättra möjligheten att 
från yrkes Vux skapa ett framtida underlag för YH-utbildningar i länet. 
Insatsen innebär också att att stödja nya eller befintliga lärcentra i 
länet, för att möjliggöra studier för fler i en fysisk eller digital miljö, där 
flera utbildningsnivåer möts. (se Handlingsplan för 
Näringsdepartementets uppdrag att stödja regionalt 
kompetensförsörjningsarbete 2018-2020)  
 
Fortsättningsvis behövs en koordinerad dialog med Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Skolverket 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 YHSAM, nätverk Småland – Blekinge.   

 
Ägare och Stöd 



 
C 

 
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 

 

VoC: 
- Upplevelserverkstäder för 2200 st. ungdomar 
- Handledarens dag för 350 st. handledare, där 

priset årets Primus Kim delades ut. 
- Branschdag för handläggare på AF och SYV:are.  

 

- Utvecklat samarbete med Teknikcollege med bl.a. 
gemensam SYV-dag och utveckling av 
webbverktyget ”Jämställda yrkesval”, som ligger i 
uppdraget för Jämställd regional tillväxt. 
 

- Genomförd utbildningar med målarbete 
jämställdhet inom ramen för VoC. 

- Genomfört utbildningar för handledare. 

 

- Kampanj: Stolt undersköterska och 
undersköterskeelev.  

- Deltävling i Yrkes SM 
 

- ESF-ansökan: Framtid Vård&omsorg Kronoberg* 
är inlämnad med svar från ESF Småland & öarna i 
oktober 2018 om den är antagen.  

 

VoC Nationellt: 

- Pilot: Yrkesambassadörer i Ljungby 
- World Skills Sweden: VR-film om branschen 
- Film om språkombud 
- Socialstyrelsen/arbetsgrupp: Kompetenskrav för 

undersköterskor. 
 

Mot Nya Höjder 

- MNY Lab med en räckvidd 3300 st. under 2018. 
- Nobel MNY Markaryd har öppnats tillsammans 

med Nibe Industrier AB, Nobelmuseum och 
Markaryds kommun. 

- Huseby utställningen om teknik, har avslutats 
under året. 

- Arbetat med hållbarhetsfrågor initierats av 
projektets ambassadör Tina Törner. 

- Uppdaterad projekthemsida, där samtliga 
samverkansparter finns inlagda.  

- Höjdarkonsulterna, ett koncept tillsammans med 
UF Kronoberg, där 300 st. elever har samverkat 
med arbetslivet kring fastslagna teman. Konceptet 
har testats i Växjö, Alvesta och Älmhults kommun. 
 

  

 
C 

 
I Kronoberg 
matchar vi 
utbildning med 
arbetsliv. 

 
Insatsen innebär att skapa en regional arena som samlar verktyg, 
kunskap och aktörer kring arbetslivet och skolan.  
 
Frågor som lyfts här gäller behovet av erfarenhetsutbyte, dialog, samsyn 
och samverka mellan kommunerna och olika aktörer från bl.a. det 
privata och offentliga arbetslivet till skolor och akademin. Insatsen 
fokuserar också på att samla lärdomar hos strategiska satsningar inom 
länet såsom Mot nya höjder, Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege, 
andra aktiviteter hos kommunerna samt hos arbetslivet. Plus att samla 
och använda framgångsrika exempel från andra regioner. Särskilt fokus 
kommer att läggas på ett regionalt verktyg för välgrundad studie- och 
yrkesval. Målet är att anpassa information och förståelse av 
arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter hos barn och unga, samt 
andra grupper i behov av vägledning.  
 
 
 
 

 
Ägare och Stöd 



 
D 

 
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 

 

- 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. 

- Etableringssamverkan Kronoberg har tydligt 
arbetat upp en hållbar struktur som kan komma 
samtliga kommuner i Kronoberg till gagn, där bl.a. 
hela DUA-arbetet har fått sin tydliga plattform att 
utgå ifrån.  

- Kompetens i realtid har med bättre matchning 
skapat snabbare inträde för nyanlända att etablera 
sig på arbetsmarknaden. 

- Arbetsförmedlingen har genomfört projektet 
Kompetensprocessledning för att förbättra 
samordningen och etableringen av nyanlända 
mellan kommunerna och regionala och nationella 
myndigheter, inkl. Region Kronoberg. 

 

- Arbetsförmedlingen projektet Fatta Kompetensen, 
som har koppling på insats A och D i 
handlingsplanen, samverkar med Regionen. 

 

- VoC har arbetat med språkombud för att snabbare 
få etablera utrikesfödda på arbetsmarknaden, som 
kopplas samman med insats C i handlingsplanen. 

 

Utifrån utvecklingen av KIR-projektet, har Älmhults kommun 

gjort ESF-ansökan ”Kompetens i samverkan”**, med svar 

från ESF Småland & öarna i oktober 2018 om den är antagen. 

 
D 

 
I Kronoberg 
använder vi 
kompetensen hos 
personer från alla 
länder. 

 
Insatsen fokuserar på att stödja strategiska regionala aktiviteter 
gällande etablering och matchning av målgruppen såsom de 
initiativ som bedrivs av Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg 
såsom ESF-projektet: Etableringssamverkan Kronoberg och 
Hälsofrämjande etablering hos Växjö kommun. Insatserna riktas till 
både arbetstagarna samt arbetsgivarna och myndigheterna.  
 
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 Tillvarata kompetenser hos 
akademiker, doktorander och nyanlända inom Linnéregion som 
bedrivs av Linnéuniversitet med regionalt medel. 
  
Insatsen kommer att inkludera arbetsgivare också via satsningen 
”Att vara arbetsgivare i Kronoberg”. Särskilt inom insatsen är att 
stödja arbetsgivare i att kunna stärka sin mottagning och en ännu 
bättre handledning av olika särskild utsatta grupper. Detta i 
samverkan med ”Kompetens i Kronoberg” och ”Fatta Kompetensen”  
     

   

 
Stöd och Ägare 

 
E 

 
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 
(bevaka). 

 
- Fortsatt bevaka nationella bestämmelser 
- Samtal mellan Kalmar, Blekinge, Jönköping och 

Kronoberg om en första samsyn för 
Småland/Blekinge.  

- Bevakar nationella riktlinjerna.  
- Dialog inom ramen för breddad validering, med 

Validering Blekinge, Valle 2.0 och Validering väst. 
- Moderering av valideringskonferensen/Tylösand i 

samordning med Valideringsdelegationen 
- Inhämtning och anpassad inspiration från andra 

regioner. 

 
E 

 
I Kronoberg 
använder vi 
kompetensen hos 
personer från alla 
länder. 

 
Insatsen kommer att rikta sig mot en ökad regional samordning av 
valideringsstrukturer i Kronobergs län. Syftet är att synliggöra 
befintliga valideringsinsatser i länet och främja utveckling av regionala 
strukturer och behov av valideringsinsatser.  

Att synliggöra aktörer som utför validering i länet och jobba för att 
validering skall vara ett naturligt inslag i utbildning och arbetsliv. Av 
stor vikt är att föra in validering som underlag i prognoser och 
kompetensrapporter kring framtida regionala kompetensbehov och 
dimensionering av utbildning. (se Handlingsplan för 
Näringsdepartementets uppdrag att stödja regionalt 
kompetensförsörjningsarbete 2018-2020) 

 
Ägare och Stöd 

 


