
HANDLINGSPLAN FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI FÖR KRONOBERGS LÄN 4.0                                                  2018-09-19 
Sammanställningen ger en översiktlig bild av insatsernas innehåll och beskriver vilken roll Region Kronoberg innehar. Insatserna är framtagna via handlingsplanens sytematiska metod. Det vill säga utifrån helhetsbilden 
i hela Kronobergs län samt kopplingar till strategins prioriteringar och områden för samverkan.  
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. 
  

 
 

 Prioritering Beskrivning av insats Regionens roll 

 

A 

 

I Kronoberg investerar vi för att höja kompetensen 

genom hela arbetslivet. 

 

Insatsen kommer huvudsakligen att utgå från privata och offentliga arbetsgivare och strategiska branscher där både arbetsgivare och arbetstagare tar 

del av aktiviteter för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Behovet av att stödja arbetsgivarna fortsätter att prioriteras, dock kan det krävas nytt 

medel för att fortsätta detta arbete. Utifrån lärdomar, verktyg, arbetsmetoder och nätverk från ESF-projektet ”Kompetens i Kronoberg” är förslaget att 

Business region Kronoberg tar över delar av projektets tidigare arbete. 

Insatsen fokuseras runt ett flertal branscher men främst inom följande strategiska branscher i Kronoberg: Vård- och omsorg, Industri, Data/IT och 

besöksnäringen. I arbetet med strategiska branscher finns validering som verktyg, där insatsen vill synliggöra verktyget som ett sätt att främja 

kompetensutveckling av redan anställda. 

Insatsen kommer fokusera på kompetensutveckling av redan anställd personal genom ESF-projektet ”Framtid vård och omsorg i Kronoberg” som drivs 

av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Syftet är att vara ett betydande bidrag till branschens attraktivitet och för att kunna möta nutida och framtida 

behov. Detta genom bland annat handledarutbildning, språkombudsutbildning, utbildning inom digitalisering samt arbete med lärande organisation.   

 

Ägare och stöd 

 

B 

 

I Kronoberg matchar vi utbildning med arbetsliv. 

Insatsen 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 av 

utbildningar som efterfrågas och utbildningar som finns i Kronobergs län. 

Insatsen innebär därtill ett gemensamt arbeta för att ytterligare kvalitetssäkra de YH-utbildningar som söks från Kronobergs län och få en god utdelning 

på ansökningarna. 

Utifrån kartläggningen och förda samtal med kommunerna fortsätta jobba med processen för vuxenutbildningens roll i kompetensförsörjningen i 

Kronobergs Län.  

Insatsen innebär att ha en dialog om yrkesvux och vilka utbildningsområden som bör lyftas och utvecklas, för att stärka kompetensförsörjningen i länet, 

och förbättra möjligheten att från yrkesvux skapa ett framtida underlag för YH-utbildningar och validering i länet. Insatsen innebär att samordna 

rektorer och förvaltningschefer med ansvar för vuxenutbildning. 

Insatsen innebär också att stödja nya eller befintliga lärcentra i länet, för att möjliggöra studier för fler i en fysisk eller digital miljö, där flera 

utbildningsnivåer möts. 

Fortsättningsvis behövs en koordinerad dialog med branscher att få fram regionala behov och vilka konsekvenser rådande och kortsiktig tilldelning av 

utbildningar kan få i förlängningen. Insatsen innebär att i kompetensanalysen eller rapporten som lämnas av regionen till myndigheten speglar 

branschers behov av kompetens, YH-utbildningar och yrkesvux i Kronobergs län.   

 

Ägare och Stöd 

 

C 

 

I Kronoberg matchar vi utbildning med arbetsliv. 

Insatsens fokus är att samla aktörer, kunskap och verktyg kring arbetslivet och skolan. Särskilt fokus läggs på att främja informerade studie- och 

yrkesval för ett livslångt lärande.  

 

Insatsen innebär att Region Kronoberg stödjer huvudmän, studie- och yrkesvägledare, arbetsgivare och andra aktörer kring vägledning och val av 

utbildning och yrke, för att elever och/eller redan anställda ska kunna göra medvetna yrkesval. Insatsen innebär att samordna studie- och 

yrkesvägledare på regional nivå.  

 

Målet är att anpassa information och förståelse av arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter hos barn och unga, men även inkludera vuxna och 

utlandsfödda samt andra grupper i behov av vägledning. 

Frågor som lyfts här gäller behovet av erfarenhetsutbyte, dialog, samsyn och att samverka mellan kommunerna och olika aktörer från bl.a. det privata 

och offentliga arbetslivet till skolor och akademin.  

 

Ägare och stöd 
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Insatsen fokuserar också på att samla lärdomar hos strategiska satsningar inom länet såsom ”Mot nya höjder”, Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege 

och andra aktiviteter hos kommunerna samt hos arbetslivet. Plus att samla och använda framgångsrika exempel från andra regioner.  

 

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, exempelvis ESF-projektet: Etableringssamverkan Kronoberg och Hälsofrämjande etablering hos Växjö kommun. 

Insatserna riktas till både arbetstagarna samt arbetsgivarna och myndigheterna.  

Insatser stödjer vidare processen bakom strategisk överenskommelse i Kronobergs län för mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv som en 

del av Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län och i linje med Gröna Kronoberg 2025 mål och syfte. 

 

Insatsen innebär därtill att ta lärdomar av tidigare satsningar och av andra regioner, och använda i nya satsningar samt att nya projektmedel och andra 

finansiella möjligheter bevakas och prioriteras för aktörerna inom området. 
 

 

Stöd och ägare 

 

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 i enlighet med Näringsdepartementets 

uppdrag till regionerna att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 - 2020. 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. 

 

Ägare och stöd 

F I Kronoberg investerar vi för att höja kompetensen genom 

hela arbetslivet. 
Insatsen fokuserar på att främja tillgång på talanger och högutbildade till Kronobergs län, i enlighet med Gröna Kronoberg 2025s prioritering ”Utveckla 

kompetensförsörjning och en god och jämlik hälsa”. 

Insatsen fokuseras runt ett flertal branscher men främst inom följande strategiska branscher i Kronoberg: Vård- och omsorg, Industri, Data/IT och 

besöksnäringen. 

Verktyg och gemensamma satsningar som främjar arbetsgivarnas möjlighet till nya rekryteringar av detta slag lyfts i insatsen, bland annat lärdomar från 

projekten ”Tillvarata kompetenser hos akademiker, doktorander och nyanlända inom Linnéregion” och ”Kompetens i Kronoberg”. 

Stöd 


