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INLEDNING

DEN HÄR HANDLINGSPLANEN ÄR KRONOBERGS FÖRSTA GEMENSAMMA 
AGENDA FÖR ATT KRAFTSAMLA RUNT INSATSER, DÄR FLERA AKTÖRER 
TILLSAMMANS ANSVARAR FÖR ATT DEN KOMPETENS SOM FINNS ELLER  
SOM KAN KOMMA LÄNET TILL GAGN SKA MATCHA ARBETSLIVETS BEHOV. 

FÖR ATT MÖTA DE STÄNDIGA FÖRÄNDRINGARNA KRÄVS EN DYNAMISK 
OCH CYKLISK HANDLINGSPLAN, SOM KONTINUERLIGT ANPASSAS EFTER 
RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER. HANDLINGSPLANEN ÄR DÄRMED INTE ETT 
FÄRDIGT AKTIVITETSPROGRAM FÖR HELA PERIODEN UTAN INSATSERNA SKA 
MOTSVARA RÅDANDE LÄGE. HANDLINGSPLANEN BASERAS PÅ EN SÄRSKILT 
UTFORMAD ARBETSMETOD MED KRITERIER FÖR ATT SUCCESSIVT VÄLJA OCH 
FORMA INSATSER EFTER RÅDANDE BEHOV OCH UTIFRÅN DE AKTIVITETER 
SOM PÅGÅR I REGIONEN FRAM TILL 2025.

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 I ETT 
HELHETSPERSPEKTIV OCH GENTEMOT OMVÄRLDENS KRAV. 

HANDLINGSPLANEN UTGÖR STARTSKOTTET FÖR LÄNETS STRATEGISKA 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSARBETE.
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Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 
2016 – 2025 har till uppgift att förändra strukturer och 
ge långsiktiga och hållbara effekter genom det kon-
kreta arbetet med handlingsplanens insatser runt om 
i regionen. Syftet med strategin är att ge en överblick 
och att utveckla arbetet med kompetensförsörjning i 
Kronoberg. 

Det övergripande målet är att den kompetens som 
finns eller som kan komma länet till gagn, ska matcha 

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGS-
STRATEGI FÖR KRONOBERGS LÄN  
2016–2025

OMRÅDEN FÖR SAMHANDLING

I KRONOBERG INVESTERAR VI FÖR ATT HÖJA KOMPETENSEN GENOM HELA ARBETSLIVET

• UTFORMA FLEXIBLA UTBILDNINGSSYSTEM FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE.

• FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ARBETSTAGARES STRATEGISKA 
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSARBETE.

I KRONOBERG MATCHAR VI UTBILDNING MED 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.

OMRÅDEN FÖR SAMHANDLING

arbetslivets behov. Prioriteringarna står för vägledning 
för samhandling inom arbetsmarknad, kompetensför-
sörjning och utbildning. Oavsett vilken av prioritering-
arna det gäller, har vi samma förhållningssätt; arbetet 
ska bygga på tidiga insatser, jämställdhetsintegrering 
och samhandling.  

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 
2016–2025 består av fyra prioriteringar med målsätt-
ningar och elva utpekade områden för samhandling.

DE FYRA PRIORITERINGARNA ÄR:
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Bild 1: Kompetensförsörjningsstrategins för Kronobergs län 2016 – 2025 prioriteringar och samhandlingsområden.

OMRÅDEN FÖR SAMHANDLING

I KRONOBERG MÖTER VI UNGAS BEHOV FRÅN UTBILDNING TILL ARBETE

• ARBETA FÖR ATT FLER UNGA KVINOR OCH MÄN  AVSLUTAR GYMNASIESKOLAN MED 
FULLSTÄNDIGA BETYG.

• IDENTIFIERA OCH ARBETA MED UNGDOMAR SOM INTE ÄR ETABLERADE  
PÅ ARBETSMARKNADEN ELLER ÅTERFINNS I STUDIER

I KRONOBERG ANVÄNDER VI KOMPETENSEN HOS PERSONER FRÅN ALLA LÄNDER

• KORTA ETABLERINGSTIDEN FÖR UTLANDSFÖDDA.

• ÖKA INTEGRATIONEN GENOM FLEXIBLARE SPRÅKUTVECKLING.

• ÖKAD DIALOG MED ARBETSGIVARE.

OMRÅDEN FÖR SAMHANDLING
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1Kompetensforum Kronoberg är den samlande arenan för länets kompetensförsörjningsarbete. Kompetensforum Kronoberg 
bildades år 2010 i samband med regeringens uppdrag kring arbetet med kompetensplattformsuppdraget.

EN DYNAMISK OCH  
CYKLISK HANDLINGSPLAN 
Handlingsplanen består av ett antal insatser som ska 
konkretisera strategin. Dessa insatser är inte ett antal i 
förväg uppställda aktiviteter eller en steg-åtgärds-lista 
som ska genomföras fram till 2025, och som påstår 
sig lösa utmaningarna. För att kunna möta regionens 
utmaningar behövs istället en kontinuerlig anpassning, 
ett snabbt agerande och ett förebyggande angreppsätt. 
Handlingsplanens karaktär är därför både dynamisk 
och cyklisk. Det innebär att handlingsplanen uppdate-
ras med jämna mellanrum eller vid behov. 

Men hur bör vi då arbeta för att uppnå och imple-
mentera strategins mål? Insatserna formeras efter en 
systematisk metod som utgår från en helhetsbild av 
länets kompetensförsörjningsarbete med alla de olika 
aktiviteter som bedrivs runt om i regionen.  

AKTÖRERNAS ROLL KAN VARIERA UTIFRÅN VILKEN AKTIVITET  
SOM BEDRIVS OCH BESKRIVS I FÖLJANDE FYRA ROLLER:

ARBETSGIVARE, både offentliga, privata och ideella.

ARBETSTAGARE, både blivande och befintliga.

OPERATÖRER, aktörer som arbetar med förberedande 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. 

Metoden att ta fram insatserna innehåller ett antal 
steg: nulägesanalys, aktörskarta, kartläggning av 
pågående aktiviteter och att identifiera redan befintliga 
arenor. Aktiviteter som redan pågår och som leder till 
strukturella förändringar lyfts också in i handlings-
planen och bevakas. Metoden visar också de tomma 
fälten, alltså inom vilka områden det saknas insatser. 
Den synliggör dessutom vilka aktiviteter som bör väx-
las upp och även vilka som bör kopplas samman med 
varandra. Det är Region Kronoberg som ansvar för 
handlingsplanen, dess metod och uppföljning. Insam-
ling av aktiviteter och genomförande, sker tillsammans 
med kompetensforum1 och andra aktörer. 

Ett framgångsrikt genomförande av handlingsplanen 
bygger på samhandling, tydliga roller och ansvar samt 
ägarskap av sitt åtagande. 
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REGION  
KRONOBERGS ROLL
Region Kronoberg är en av aktörerna som kan bidra 
till implementeringen genom följande roller:

ÄGARE: Den regionala utvecklingsnämnden har det 
yttersta ansvaret för strategin och att den regelbundet 
följs upp. Det bör dock poängteras att nämnden inte 
kan ta beslut om vad andra aktörer skall göra kopplat 
till handlingsplanen.

STÖDJANDE: Region Kronoberg stödjer implemente-
ringen av strategin och handlingsplanen bland berörda 
aktörer. Processteamet står för ett helhetsperspektiv 
på området och ska utifrån det stödja samhandlingen 
mellan regionens aktörer, bland annat genom koor-
dinering. Regional utveckling kan också fungera som 
stöd för projektutveckling/finansiering samt utred-
ning/analys. 

ARBETSGIVARE: Ytterligare en roll är i egenskap av 
länets största arbetsgivare, vilken främst representeras 
genom HR-organisationen.  

OPERATÖR: Region Kronoberg arbetar operativt i 
form av utbildningsanordnare för att kompetenshöja 
sysselsatta genom till exempel AV-Media, Kurs och 
konferens, Kunskapsutveckling Syd (YH) och Grim-
slövs folkhögskola. Flera avdelningar driver också 
projekt med bäring på kompetensförsörjning.

KOMPETENSFORUM 
KRONOBERG
Insatserna i handlingsplanen processas av kompetens-
teamet tillsammans med Kompetensforum.  Kompe-
tensforum är ett tjänstemannaforum där de berörda 
aktörerna inom kompetensförsörjningsområdet finns 
representerade. 

Kompetensforum är samhandlingsmotorn för stra-
tegin 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.
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HANDLINGSPLANENS INNEHÅLL OCH INSATSERNAS RESULTAT 
FÖLJS UPP AV BÅDE KOMPETENSFORUM KRONOBERG OCH 
REGION KRONOBERGS REGIONALA UTVECKLINGSNÄMND. VARJE 
UPPFÖLJNINGSTILLFÄLLE GER EN MÖJLIGHET ATT OMPRÖVA 
INSATSERNAS STATUS, RELEVANS OCH MÅLUPPFYLLELSE UTIFRÅN  
DET SOM HÄNDER I OMVÄRLDEN OCH SOM KAN KOMMA ATT  
PÅVERKA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSARBETET I KRONOBERG.

UPPFÖL JNING 
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UPPFÖLJNINGSCYKEL

AKTÖRER

ANALYS

UPPFÖLJNING

AKTIVITETER
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INSATS PRIORITERING BESKRIVNING AV INSATS

REGION  
KRONOBERGS 

ROLL

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

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 näringslivschefs-
nätverket och de lokala 
näringslivsarenorna).

B I Kronoberg matchar 
vi utbildning med 
arbetsliv.

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.

C
I Kronoberg möter 
vi ungas behov 
från utbildning till 
arbetsliv.

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.

SAMMANSTÄLLNING INSATSER
Nedan följer en kortfattad beskrivning av insatserna (kompetensteamet har tillgång till en utförligare beskrivning). 

Sammanställningen ger en översiktlig bild av insatsernas innehåll och beskriver vilken roll Region Kronoberg 
innehar. Insatserna är framtagna via handlingsplanens systematiska metod, det vill säga utifrån helhetsbilden i hela 
Kronobergs län samt kopplingar till strategins prioriteringar och områden för samhandling.  

Insatserna är i olika faser i sitt genomförande, några pågår, andra kräver en omgående implementering, medan 
några endast är under bevakning. Gemensamt för alla är att de har potential till strukturell förändring.

Viktigt att poängtera är att handlingsplanens insatser kommer att omprövas och kan komma att ändras över tid. 
Insatserna nedan är inte namngivna utan betecknas endast A, B, C osv. 
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INSATS PRIORITERING BESKRIVNING AV INSATS

REGION  
KRONOBERGS 

ROLL

D I Kronoberg matchar 
vi utbildning med 
arbetsliv.

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 skol-
chefer, SYV, lokala 
näringslivsarenor).

E I Kronoberg matchar 
vi utbildning med 
arbetsliv.

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 efterfrågad 
yrkesutbildning med garanterad praktikplats och stor 
chans till anställning. Det finns behov av att analysera 
förbättringsområde och anpassningsmöjligheter.  
Insatsen bör också innehålla en analys av åtgärder för 
att öka söktrycket.

Stöd
(via nätverk för vuxenut-
bildning och skolchefer).

F
I Kronoberg 
använder vi 
kompetensen  
hos personer från  
alla länder.

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).

G I Kronoberg matchar 
vi utbildning med 
arbetsliv. 

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.

H I Kronoberg matchar 
vi utbildning med 
arbetsliv.

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.

I
I Kronoberg 
använder vi 
kompetensen  
hos personer från  
alla länder.

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).
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HANDLINGSPLAN FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI FÖR KRONOBERGS LÄN 2016 – 2025  

HAR KUNNAT GENOMFÖRAS MED HJÄLP AV FINANSIELLT STÖD FRÅN TILLVÄXTVERKET.

REGION KRONOBERG, 351 88 VÄXJÖ  |  TELEFON: 0470-58 80 00  |  E-POST: REGION@KRONOBERG.SE  |  WWW.REGIONKRONOBERG.SE 


