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 Förord 
 Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt och verksamheter som syftar 
 till att främja en hållbar regional utveckling. Samtliga projekt och verksamheter som medfinansieras  
 av Västra Götalandsregionen följs upp genom regelmässig och kontinuerlig insamling av information 
 som gör det möjligt att se hur verksamheten utvecklas. Mer djupgående utvärderingar görs även av 
 program samt av flera verksam-heter och projekt varje år.  
 
 Syftet med genomgången är att få en ökad kunskap samt skapa förutsättningar för utveckling  
 av den regionala kompetensplattformen. Fokus har legat på organisering, samverkan och  
 aktiviteter inom Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden samt inom gemensamma  
 stödstrukturer till exempel Validering Väst. Genomgången har genomförts av Sweco  
 Strategy AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen. Magnus Björkström har varit uppdragsledare. 
 Karin Forss har varit uppdragsmedarbetare.   
 
 Göteborg juni 2016  
 Monica Emanuelsson  
 Analytiker, enheten för samhällsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

 

 

Innehåll 
Förord ........................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Sammanfattning ........................................................................................... 5 

1. Bakgrund till uppdraget ....................................................................... 6 

1.1 Uppdrag: Genomgång av kompetensplattformen ...................................... 7 

2. Teori för regional samverkan .............................................................. 8 

3. Organisering och styrning av kompetensplattformen .................... 10 

3.1 Sammanfattande beskrivning av aktörer inom kompetensplattformen .... 10 

3.2 Organisering och styrning inom Västra Götalandsregionen..................... 10 

3.3 Organisering och styrning i Boråsregionen ............................................. 12 

3.4 Organisering och styrning i Fyrbodal ....................................................... 14 

3.5 Organisering och styrning i Göteborgsregionens kommunalförbund ....... 17 

3.6 Organisering och styrning i Skaraborgs kommunalförbund ..................... 20 

3.7 Regionala stöd- och samverkansfunktioner ............................................ 22 

3.7.1 Arbetsförmedlingen .............................................................................................. 22 

3.7.2 Validering Väst...................................................................................................... 23 

3.7.3 SYV-online ............................................................................................................ 25 

3.7.4 REKAS .................................................................................................................. 25 

3.7.5 Praktikplatsen.se .................................................................................................. 26 

3.8 Sammanfattande figur för organisation och styrning ............................... 27 

4. Aktiviteter ........................................................................................... 28 

4.1 Aktiviteter inom VGR ............................................................................... 28 

4.2 Aktiviteter inom Boråsregionen ............................................................... 29 

4.3 Aktiviteter inom Fyrbodals kommunalförbund.......................................... 30 

4.4 Aktiviteter inom Göteborgsregionens kommunalförbund ......................... 31 

4.5 Aktiviteter inom Skaraborgs kommunalförbund ....................................... 32 

4.6 Sammanfattande figur med projektaktiviteter kopplade till prioriteringar i 

VG2020 ......................................................................................................... 34 

5. Slutsatser ............................................................................................ 35 

5.1 Organisering i delregioner ....................................................................... 35 

5.2 Förankring i kommunerna ....................................................................... 36 

5.3 Aktörer i kompetensplattformarna ........................................................... 37 

5.4 Fördelar och utmaningar med att samordna kompetensförsörjning ......... 37 



 4 

5.5 Styrning ................................................................................................... 38 

5.6 Finansiering ............................................................................................ 38 

5.7 Aktiviteter ................................................................................................ 39 

5.7.1 Jämställdhetsperspektivet i aktiviteter ................................................................. 39 

5.7.2 Miljöperspektivet i aktiviteter ................................................................................ 39 

5.7.3 Internationaliseringsperspektivet i aktiviteter ....................................................... 40 

5.7.4 Integrationsperspektivet i aktiviteter ..................................................................... 40 

5.8 Behovsanalyser ....................................................................................... 40 

5.9 Lyckad verksamhet inom kompetensplattformen ..................................... 40 

6. Förslag inför framtiden ...................................................................... 42 

7. Källor ................................................................................................... 43 

7.1 Intervjuer ................................................................................................. 43 

7.2 Dokument ................................................................................................ 43 

 

  



    5 

 

Sammanfattning 
Sweco har gjort en genomgång av den regionala kompetensplattformen i Västra Götaland. 

Fokus har legat på organisering, samverkan och aktiviteter inom Västra Götalandsregionen, 

de fyra delregionala kommunalförbunden samt inom gemensamma stödstrukturer där 

Validering Väst och Arbetsförmedlingen är tydliga aktörer. Konsultuppdraget har tagit utgång 

från den regionala utvecklingsstrategin VG2020 och prioriteringarna där. Ansatsen i 

genomgången har inte varit resultatutvärderande. Metoder som använts har varit intervjuer 

och dokumentstudier. 

 

Avsikten med regionala kompetensplattformar är att öka kunskapen och skapa en översikt 

inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, samordna behovsanalyser, öka 

samverkan samt öka kunskapen om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. I Västra 

Götalandsregionen har ansvariga valt att organisera styrningen inom Västra 

Götalandsregionen och inom de fyra delregionala kommunalförbunden. De fem 

organisationerna har organiserat sig relativt självständigt från varandra vilket har lett till olika 

organisationer med delvis olika inriktningar och prioriteringar. De övergripande prioriteringarna 

har varit gemensamma och utgått från VG2020. Västra Götalandsregionen har delfinansierat 

det delregionala arbetet genom bidrag och projektstöd. Regionen har även stått för ett 

omfattande analysarbete med användbara fördjupningar och prognoser inom aktuella teman. 

 

Sammanfattat har en omfattande mängd aktörer involverats i det regionala och delregionala 

kompetensplattformsarbetet. Sannolikt har ett hundratal organisationer varit aktiverade. 

Nationella aktörer har främst haft kontakt med den regionala nivån som koordinerat 

kontakterna och informationen.  

 

Organiseringen i delregioner har enligt Sweco varit lämplig för nödvändig organisk utveckling 

inom ett nytt och svårt verksamhetsområde där många är involverade. Verksamheten har via 

delregionerna kommit närmare länets sju arbetsmarknadsregioner.  

 

Utmaningar som funnits, och som i flera fall kvarstår, är att förankra verksamheten i 

kommunerna som är de viktigaste utförarna inom utbildning och vägledning. I stort har 

regionen och delregionerna knutit till sig de aktörer som de ser som primära för 

kompetensförsörjning. Önskemål finns om mer kontakt med näringslivet.  

 

Sweco har valt att uppmärksamma Validering Väst som en särskilt lyckad verksamhet i och 

med att de utvecklat verktyg för att i samverkan hantera utmaningar med såväl arbetslöshet 

som arbetskraftsbrist, två delar som på olika sätt på olika platser präglar regionen.    
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1. Bakgrund till uppdraget 
 

Inför 2010 fick Västra Götalandsregionen, och övriga organisationer med regionalt 

tillväxtansvar, ett ofinansierat uppdrag att etablera kompetensplattformar. Plattformarna skulle 

bygga på samverkan mellan relevanta aktörer inom kompetensförsörjning och 

utbildningsplanering och samordningen skulle ha relevans på såväl kort som lång sikt. Krisen 

inom fordonsindustrin var en av orsakerna till att kompetensplattformarna initierades. Med ett 

regionalt samordnat kompetensförsörjningsarbete kan negativa effekter på arbetsmarknaden 

i bästa fall lindras vid eventuellt kommande kriser liknande den inom fordonsindustrin.  

 

I högkonjunktur ska regional samverkan kunna bidra till bättre matchning mellan utbildning och 

arbetskraftsbehov och på så sätt skynda på den ekonomiska tillväxten och minska 

arbetslösheten. Västra Götalandsregionen ska enligt regeringsuppdraget etablera 

kompetensplattformen i samarbete och i dialog med olika regionala och nationella aktörer samt 

med näringslivet och med angränsande län. Plattformen ska beakta den funktionella 

arbetsmarknaden och så långt som möjligt bygga på redan etablerade arbetsformer.  

 

Avsikten med kompetensplattformen är sammanfattat att: 

 

 
 

Inom Västra Götalandsregionen är det beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) som är det 

organ som formellt äger uppdraget. BHU består av politiskt tillsatta representanter från 

regionen och från kommuner.  

Västra Götalandsregionen har för att stimulera och använda kommunernas organisationer 

etablerat kompetensplattformen tillsammans med de fyra kommunalförbunden 

Göteborgsregionen, Boråsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt Skaraborgs 

kommunalförbund. Västra Götalandsregionen finansierade inledningsvis de delregionala 

kompetensplattformarna med en miljon kronor per år. Finansieringen upphörde från och med 

2015 varpå delregionerna fick finansiera sin egen koordinering.  

Såväl Västra Götalandsregionen som delregionerna har kontaktnät och styrgrupper med 

resurser från en omfattande mängd organisationer från både offentlig och privat sektor. 

 

  

• Öka kunskapen och skapa en översikt inom 

kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet 

• Samordna behovsanalyser inom området 

• Öka samverkan kring kompetensförsörjning och 

utbildningsplanering 

• Öka kunskapen om utbud och esterfrågan av 

utbildningsformer 
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1.1 Uppdrag: Genomgång av 
kompetensplattformen  

Swecos uppdrag omfattar att göra en genomgång av vilka aktiviteter som utförts inom ramarna 

för kompetensplattformen. Ett särskilt fokus ska ligga på samverkan, framgångsfaktorer och 

utmaningar. Genomgången ska göras i förhållande till de 32 prioriteringar som finns i den 

regionala tillväxtstrategin Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020, del 

2 - En region för alla. I figur 1 har de för kompetensplattformen mest relevanta prioriteringarna 

lyfts fram. 

 

Figur 1. Särskilt relevanta prioriteringar i VG2020 

Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 

1. Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer 

2. Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet 

Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 

1. Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska 

2. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering 

3. Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer 

4. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov 

  

Dessutom finns fyra generellt prioriterade utgångspunkter på horisontell nivå: 

 

Figur 2. Generella prioriterade frågor i VG2020 

 
 

Arbetssätt för genomgången har varit dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudierna 

gjordes med samtliga handlingar som fanns i Västra Götalandsregionens diarium. 

Dokumenten omfattade verksamhetsbeskrivningar, återrapporteringar, ansökningshandlingar 

med mera. Utöver handlingar i diariet studerades webbplatser och prognosmaterial. Intervjuer 

har gjorts med ett femtontal medarbetare och politiker på regional och delregional nivå samt 

med tjänstemän inom organisationen Validering Väst och Arbetsförmedlingen.  

 

En tydlig skillnad mellan en traditionell utvärdering och den aktuella genomgången är 

informationsunderlaget där man i en utvärdering behöver mer underlag för att bedöma resultat. 

Ytterligare en skillnad är att vi i genomgången gjort en översikt med avsikt att dokumentera 

typ av aktiviteter och processer snarare än att vi analyserat omfattningen av arbetet genom att 

bedöma antal aktiviteter, deltagare eller det operativa arbetets resultat.  

 

En traditionell utvärdering hade inneburit en mer fördjupande analys i Västra 

Götalandsregionen, i respektive delregion samt i flera av de berörda kommunerna.  

 

En konsekvens av att uppdraget är en översikt är att det inte går att jämföra delregionernas 

prestationer med varandra. En delregion kan ha orsakat omfattande resultat inom ett 

betydelsefullt område medan en annan delregion kan ha agerat inom en omfattande mängd 

olika områden utan att skapa några större resultat. Den skillnaden kan inte belysas i den här 

rapporten och läsaren bör ta med sig det i sin egen bedömning. 

Jämställdhet Miljö

Internationalisering Integration
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2. Teori för regional 
samverkan 

Sweco har med hjälp av erfarenhet och organisationsteori fokuserad på projektverksamhet 

arbetat fram en teoretisk bas för att analysera regional samverkan inom Västra 

Götalandsregionen. Teorin är anpassad för verksamhet inom arbetsmarknad, utbildning och 

näringslivsutveckling.  

 

Syftet med att utgå från den här teorin är att det behövs ett problembaserat anslag för att inte 

riskera att underskatta de utmaningar en regional samverkansorganisation står inför att 

hantera. Teorin bygger på möjligheter att med befintliga regionala och delregionala resurser 

och mandat påverka ordinarie strukturer inom kommuner.   

 

I följande figur presenteras förutsättningar för stat, kommun och för de regionala 

samverkansorganisationerna. 

 

Figur 3. Tre nivåer inom offentlig sektor. 

 

Stat, kommun och region har vitt skilda förutsättningar att agera. Staten och kommunen är 

båda resursstarka aktörer med tydligt eget mandat inom utbildning, SYV, arbetsförmedling 

etcetera. De har via sin operativa verksamhet kontakt med medborgarna inom exempelvis 

utbildning, arbetsförmedling och ekonomisk försörjning. Den regionala och delregionala nivån 

är däremot till stor del beroende av ordinarie strukturer inom stat och kommun för att nå 

medborgarna inom de delar som kompetensförsörjning omfattar.  

Den regionala organisationen fattar styrande beslut om det som sker inom det egna kansliet 

och den påverkar övriga aktörer genom samverkansforum, planer, förslag och erbjudanden 

som tydligt bidrar till en positiv utveckling. 

  

S
ta

te
n • Beslutsför över övriga 

nivåer

• Resursstark i egna 
organisationer och med 
statsbidrag

• Normbildande K
o

m
m

u
n

e
n • Förvaltare med tydligt 

och nära 
medborgaransvar

• Förvaltar helt eller 
delvis sektorer som har 
direkt betydelse för 
kompetensförsörjning

• Till stor del reglerad 
avseende organisation 
och metod 

• Resursstark

• Projekttrött – alla vill 
påverka kommunen 
och det finns många 
såväl bra som unika 
förändringsförslag att 
jobba vidare med om 
så önskas

R
e

g
io

n
e

n
 o

c
h
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e

lr
e

g
io

n
e

n • Samverkansorienterad

• Nätverk eller 
organisation med flera 
delar av offentlig sektor 
inom aktuellt 
geografiskt område

• Flexibel

• Föränderlig omfattning 
avseende aktörer

• Kunskapstung

• Saknar mandat att 
besluta om kommunal 
verksamhet

• Delregioner saknar 
betydande finansiella 
styrmedel
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Fördelarna som en regional organisation ofta har i jämförelse med stat och kommun är att den 

är:  

 

o Kunskapstung 

o Sitter inte fast i gamla strukturer (etablerad kunskap och tidigare erfarenheter kan 

blockera innovation) 

o Föränderlig utan detaljreglering 

o Mer anpassningsbar inför extern finansiering 

 

Från forskningen 

Den forskning som vi utgår från har baserats på projektstudier. Även om 

kompetensplattformen inte är ett projekt så har delregionernas verksamhet tydliga likheter med 

projekt när de skapar något nytt som i nästa steg ska implementeras i ordinarie strukturer.  

Inom forskningen har det konstaterats att när flera huvudmän tillfälligt går samman för att göra 

något relativt nytt uppstår en osäkerhet. Osäkerheten ökar när antalet aktiviteter och aktörer 

blir fler1.  

Enligt tidigare forskning har ordinarie verksamhet tolkningsföreträde för vad offentlig sektor 

ska ägna sina resurser åt och projekt har därför alltid ett motstånd för att få gehör för sina 

förslag2.  

Förankringen i den organisation som projektet ska komma att beröra är ofta blygsam under 

projektperioden vilket avsevärt påverkar implementeringsmöjligheterna3. 

Beslutsfattare och personal inom ordinarie strukturer har alltså tolkningsföreträde. Budget 

avsätts sällan till verksamhet som föreslås ”från sidan”. Projektet har bevisbördan att visa att 

det är mödan värt att ersätta redan inarbetade metoder och arbetssätt4. 

Fenomenet aktivt vaktande för att bevara ordinarie arbetssätt samt tolkningsföreträdet inom 

ordinarie strukturer är välutforskade områden. Organisatorisk bekvämlighet och sociala 

mekanismer i beslutande grupper är starkare faktorer än de ekonomiskt rationella5. 

De organisationer som ska påverkas inom ordinarie strukturer, här i huvudsak kommuner, kan 

betraktas som en given restriktion för vilka projekterfarenheter som kan genomföras. 

Projektens förslag måste anpassas till viljan och möjligheten att implementera inom ordinarie 

strukturer. Projektorganisationer fokuserar allt för sällan på den biten6. 

Ett alternativ till att påverka ordinarie strukturer från regional eller delregional nivå är att vända 

på det och låta kommunerna vara de som initierar och därmed helt äger frågorna som ska 

drivas på regional och delregional nivå.   

Dessa delar från tidigare forskning och teoribildning ligger till grund för det fältarbete som gjorts 

inom uppdraget samt för de analyser och slutsatser som dras i slutet av rapporten.   

                                                      
1 Jensen, Johansson och Löfström, 2007. 
2 Jensen, 2007; Jensen & Kuosmanen, 2008; Forssell, Fred & Hall, 2011. 
3 Jensen, 2007. 
4  Ungdomsstyrelsen, 2012 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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3. Organisering och styrning 
av kompetensplattformen 

 

3.1 Sammanfattande beskrivning av aktörer 

inom kompetensplattformen 

Inom Västra Götalandsregionen har kompetensplattformen organiserats så att de delregionala 

kommunalförbunden i stor utsträckning är självständiga utförare under de gemensamma 

prioriteringarna i VG2020. Kommunalförbunden ska vara vägen in till kommunerna där en stor 

del av arbetet på sikt ska ske. Delregionerna har själva utifrån egna förutsättningar med 

resurser, kontaktnät och inriktningar skapat de konstellationer som de verkar inom. 

Gemensamt för delregionerna är att de har breda arbets- och/eller styrgrupper för att förankra 

och nå ut med det regionala samverkansarbetet7. Gemensamt är även att delregionerna 

samverkar med Arbetsförmedlingen och Validering Väst.  

 

I följande texter beskriver vi Västra Götalandsregionens, delregionernas, Arbetsförmedlingens 

och Validering Västs organisering, deras behovsanalyser, utmaningar och relationen till 

VG2020.      

 

3.2 Organisering och styrning inom Västra 

Götalandsregionen 

Organisation 

Västra Götalandsregionen omfattar 49 kommuner inom fyra delregioner. Att delegera en del 

av genomförandet till de fyra kommunalförbunden, som då verkar som delregioner, är något 

som Västra Götalandsregionen tidigare gjort inom exempelvis infrastruktur och kultur.  

 

Västra Götalandsregionen ser delregionerna som lämpliga arenor att rigga 

kompetensplattformar inom. Kommunalförbunden anses vara en naturlig ingång till den 

strategiska nivån i kommunerna. Avsikten är att befintliga operativa arenor och organ inom 

kommunerna ska användas för att realisera målen för kompetensplattformen. 

 

Västra Götalandsregionens roll i förhållande till delregionerna är att arrangera den 

övergripande samordningen där representanter från alla kommunalförbund finns med. 

Samordningen sker via gruppen Strategisk samordning. Den strategiska samordningen 

omfattar omvärldsbevakning, dialog, erfarenhetsutbyte, uppföljning av gemensam 

verksamhet, initiering av ny verksamhet, remisshantering och finansieringsfrågor. 

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är den politiskt tillsatta ledningen över det område 

där kompetensplattformen finns.  

 

Utöver strategisk samordning inom området har regionen tillsammans med delregionerna 

gemensamma projekt inom exempelvis studie- och yrkesvägledning, praktik, validering, 

prognos, analys samt collegeutveckling inom vård- och omsorg och teknik.  

                                                      
7 GR verkar inom befintlig förvaltningsstruktur vilket innebär att grupperna inte benämns 

styrgrupp, arbetsgrupp etc. 
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Delregionerna är självständiga och avgör på egen hand hur de hanterar uppdraget men för att 

koordinera arbetet ser Västra Götalandsregionen till att samtliga nivåer träffas fyra till fem 

gånger per år för dialog, gemensamt lärande och verksamhetsutveckling. I mötena 

framkommer i regel gemensamma prioriteringar som relaterar till VG2020 som är det 

gemensamma styrdokumentet. När fokus är på sysselsättning, utbildning, matchning och 

validering med mera så ligger kompetensplattformens verksamheter i linje med de sex 

prioriteringarna som redovisades i figur 1. Delregionala prioriteringar uppmärksammas också 

men de är ofta harmoniserade med de regionala.  

 

Projektfinansiering är ett styrmedel och besluten tas av Regionutvecklingsnämnden (RUN).  

Delregionerna kan därifrån få delfinansiering om Västra Götalandsregionen anser att ett 

projekt är lämpligt och i linje med prioriteringarna i VG2020. I projektfinansieringen kan 

gemensamt lärande stimuleras. Skaraborg fick exempelvis finansiering till en förstudie och när 

de gjorde den utgick de även från hur Göteborgsregionen har organiserat sitt arbete. 

 

Förutom med delregionerna samverkar Västra Götalandsregionen med exempelvis 

branschstrateger från Arbetsförmedlingen, lärosäten, regionens HR-strateger inom vård och 

omsorg, science parks, science centers, Centrum för yrkeskunnande (Göteborgs universitet), 

yrkeshögskolor och andra regionala kompetensplattformar via RegLab. Möten har även ägt 

rum med grupper inom näringslivet, exempelvis inom kemikluster och Life Science.   

  

Västra Götalandsregionen har haft möten med näringsdepartementet som anses ha varit 

aktiva även i kontakt med tjänstemän på lägre nivå. Departementet upplevs ha varit 

betydelsefullt för att skapa förståelse för vad de regionala kompetensplattformarna förväntas 

generera. Den av departementet framtagna strategin En nationell strategi för hållbar regional 

tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 har enligt Västra Götalandsregionen ytterligare stärkt 

relationen mellan region och stat. Tillväxtverket har främst agerat som finansiär. 

 

Regionen har övergripande koll på finansieringsmöjligheter från EU-fonder, Regionala 

utvecklingsnämnden, Kommuner, Tillväxtverket och Vinnova.  

 

Övriga organisationer som på olika sätt varit närvarande i kompetensplattformen har varit 

Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för 

yrkeshögskolan, Skolverket, Tillväxtanalys, Universitets- och högskolerådet, Universitets-

kanslersämbetet, SKL, Utbildningsdepartementet samt Arbetsmarknadsdepartementet.  

 

Västra Götalandsregionen ser att kompletterande aktörer skulle kunna komma från 

folkbildningsområdet.   

  

Generella prioriterade frågor i VG2020 

Jämställdhetsperspektivet är särskilt närvarande på så sätt att all återrapportering till Västra 

Götalandsregionen från projekt tar hänsyn till projektets deltagares könstillhörighet. Integration 

är aktuellt i flera av de projekt som finansierats. Den fjärde generellt prioriterade frågan 

internationalisering har varit närvarande tidigare när Västra Götalandsregionen var aktiv i ett 

europeiskt nätverk för regioner. De har även gjort en mobilitetsstudie.      

 

Behovsanalyser 

Västra Götalandsregionen står för ett omfattande utrednings- och analysarbete som blir en del 

i styrningen och organiseringen i regionen och i delregionerna. Rapporterna ska vara underlag 

för beslut och utformning av verksamhet. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser görs för 

att ha en generaliserbar kunskapsgrund att stå på. Prognoserna är mer långsiktiga än 

Arbetsförmedlingens prognoser och de gäller för såväl regional som för delregional nivå. 

Prognoserna är avsedda att vara några av de viktigaste underlagen för 
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kompetensplattformsarbetet. Västra Götalandsregionen gör även återkommande 

konjunkturbarometrar, befolkningsprognoser, in- och utflyttningsstudier, tillgänglighetsatlas för 

att beräkna restider och andra fördjupningar för att förstå exempelvis strukturomvandling i 

näringslivet. Inom rapporterna finns varierande fokus på olika yrkesgrupper, utbildningsnivåer 

och migration.  

 

Tillsammans med andra regioner, Tillväxtverket och SCB har Västra Götalandsregionen inom 

RegLab utvecklat matchningsindikatorer för att på ett överskådligt sätt kunna se 

kompetensförsörjningens utmaningar. Matchningsindikatorerna finns numera hos SCB och är 

exempelvis lediga jobb, lediga jobb per arbetslös, jobbinflöden per yrke, matchat 

förvärvsarbete, pendlingsmönster, utbildningsflöden, åldersavgångar, demografisk 

försörjningskvot och näringsgrensstruktur. 

 

Regionen finansierar även delregionala projekt för att komplettera statistik med mer lokala 

behovsanalyser. Ett tydligt koncept som delregionerna arbetat med för behovsanalys har varit 

kompetensmäklare.  

  

Utmaningar 

Kompetensplattformen har pågått sedan 2010 och regionens uppfattning är att arbetet hittills 

landat bra men att det finns mycket kvar att göra för att ha en stabil samverkansorganisation. 

En utmaning är att dokumentera arbetet mer och bättre för att kunna lära av de insatser som 

gjorts. 

 

3.3 Organisering och styrning i Boråsregionen 

Organisation 

Kompetensplattformen i Boråsregionen är fokuserad på att sammankoppla kommuner med 

andra offentliga aktörer och branschorganisationer. Att bygga en långsiktigt hållbar 

samverkansorganisation har varit den huvudsakliga utmaningen sedan start och det arbetet 

är ännu under utveckling. Målgrupperna finns främst på strategisk nivå och då inom funktioner 

som exempelvis branschråd, strateger inom statliga myndigheter, förvaltnings- och 

enhetschefer samt arbetsgivare. I samverkan med kommuner är det näringslivsenheter, delar 

av utbildningsförvaltningar, socialförvaltningar och personalenheter som representerar. Inom 

projektverksamhet möter kompetensplattformens medarbetare professioner som arbetar 

direkt med medborgare. Det är olika konstellationer som möts beroende av vilken aktivitet som 

ärendet berör. Arbetet koordineras av kompetensplattformens medarbetare inom 

kommunalförbundet.   

 

Från uppstart styrdes kompetensplattformen i Boråsregionen av en tvärsektoriell 

ledningsgrupp, som i samråd med en processledare tog beslut om insatser och stödde de 

processer som startas. Efter en utvärdering 2012 bestämde man att en förtydligad 

uppdragsbeskrivning skulle tas fram och förankras inom kommunalförbundet med målet att 

tydliggöra de mandat som ledningsgruppen och processledare ansåg sig behöva i fotarbetet i 

kommunerna och bland företagen. Bland annat utökade man antalet aktörer i 

ledningsgruppen, förtydligade målen med arbetet och utsåg kommunerna, branschråd och 

kommunala chefsnätverk inom utbildning, näringsliv, arbetsmarknad och personal till de 

primära målgrupperna. 
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Samverkan och förankring 

Övergripande syfte med den delregionala kompetensplattformen har varit att bidra till insatser 

som höjer kompetensnivån hos kommuninvånarna och att samhällets olika delar i samverkan 

ska orsaka en förbättrad matchning mellan de utbildningar som erbjuds och de kompetenskrav 

som arbetsgivarna i Boråsregionen uttryckt önskemål om.  

 

Organisationen fattar inte gemensamma beslut utan driver i stället på för att respektive aktör 

ska bidra inom sitt eget verksamhetsområde. Styrgruppen är den huvudsakliga delen av 

kompetensplattformen och den består av:  

 

o Kommunala representanter från Borås stad och Tranemo kommun  

o Arbetsförmedlingen 

o Teknikcollege 

o Försäkringskassan 

o Högskolan i Borås 

o Sjuhärads kommunalförbund 

o Näringslivsrepresentanter inom e-handel, mode, teknisk industri, logistik och 

bemanning 

 

Inom styrgruppen förs en dialog kring behov och där stäms även pågående verksamhet av för 

att inriktningen framåt ska vara ändamålsenlig.  

 

Boråsregionen ser samverkan med Västra Götalandsregionen som en viktig del för att komma 

framåt i och med att regionen är mer fokuserad på att koordinera mot såväl nationella som 

europeiska prioriteringar vilket utvecklar det delregionala arbetet. Västra Götalandsregionen 

bidrar även genom projektfinansieringen. Fokus ligger dock på de delregionala och 

kommunala behoven och det är utifrån de behov som identifieras där som arbetet utformas. 

Delregionens målsättningar harmoniserar med regionens i flera avseenden. Boråsregionen 

har själva ingen direkt kontakt med Regeringskansliet eller Tillväxtverket utan den kontakten 

sker via Västra Götalandsregionen. 

 

Delregionen ägs av kommunerna men samverkan med kommunledningarna har inte 

utvecklats fullt ännu. Kompetensförsörjning med hjälp av en delregional organisation har inte 

blivit en fråga för kommunledningarna och därför används i stället nätverk och befintliga 

kontakter för att förankra i kommunerna. Kompetensplattformen har delvis drivit ett arbete för 

att uppmärksamma behovet och de möjligheter som finns med att arbete regionalt med detta.  

 

I det operativa arbetet används till stor del branschråd som byggts upp i och med 

plattformsarbetet. De branschråd som är knutna till kompetensplattformen idag finns inom: 

 

o E-handel och Logistik 

o Bemanning 

o Teknik och industri 

o Bygg 

o Teknisk textil 

 

Boråsregionen saknar ingen specifik aktör i sin samverkansorganisation men ser att det finns 

potential i att knyta till sig fler arbetsgivare.  

 

Finansiering 

Inledningsvis finansierades den koordinerande delen av verksamheten med medel från Västra 

Götalandsregionen. Efter att den finansieringen upphörde ordnade kommunalförbundet med 
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kortsiktig finansiering från egen budget. Förändringen med finansieringen var inledningsvis en 

utmaning men i och med kommunalförbundets egen finansiering av verksamheten blev den 

en tydligare del av ordinarie arbete. Det blev tydligare att delregionen äger frågan. 

 

Behovsanalyser 

Boråsregionen använder sig av prognoser från Västra Götalandsregionen och från 

Arbetsförmedlingen. Prognoserna har varit användbara och de har påverkat kunskapen om 

övergripande behov som inte kommer fram via kontakter med de delar av näringslivet som 

finns med i samarbetet. De mest betydande behovsanalyserna görs dock i och med dialogen 

med de branschråd som är knutna till organisationen och i dialogen inom styrgruppen. De 

resurser som finns tillgängliga räcker enligt Boråsregionen inte till att arbeta brett mot ett 

generellt statistiskt prognosunderlag. De ser det som nödvändigt att avgränsa arbetet till att 

verka mot de arbetsgivare och utbildningsanordnare som de har kontakt med.  Boråsregionen 

har kompetensmäklare för att aktivt upprätthålla kunskap om behov. 

 

Generella prioriterade frågor i VG2020 

De enligt VG2020 generella prioriteringarna jämställdhet, miljö, internationalisering och 

integration styr inte nämnvärt verksamheten eftersom arbetet är pragmatiskt och med en 

begränsad volym projekt och aktörer. De stämmer däremot av mot prioriteringarna eftersom 

de anses vara viktiga.  

 

Utvecklingsområden 

Boråsregionen ser förankringsproblematik och politisk legitimitet som en avgörande utmaning. 

Utmaningen finns eftersom det på den delregionala nivån inte finns mandat att fatta beslut om 

kommunala angelägenheter. Kommunalförbundet är visserligen kommunernas gemensamma 

organisation men det är inte byggt för att förvalta på en överkommunal nivå. För att rätt beslut 

ska komma till stånd och för att arbetet ska bli legitimt ses det som nödvändigt att 

kommunpolitiker och högre chefer blir mer involverade i kompetensplattformen.  

 

De formerade branschråden upplevs som framgångsrika men det finns ändå ett behov av fler 

aktörer från näringslivet för att matchningen ska kunna ge större resultat.  

 

Det finns en ambition att någon gång i framtiden delregionalt samordna tillgång och efterfrågan 

på praktikplatser men det arbetet har stannat av.  

 

3.4 Organisering och styrning i Fyrbodal 

Organisation 

I Fyrbodal sker kompetensplattformsarbetet inom delregionens befintliga strukturer. I 

kommunalförbundet är det högsta beslutande organet Direktionen. Direktionen består av 

kommunalråden (kommunstyrelsen ordförande) i de 14 kommunerna. Kommunalförbundet har 

tre beredningar; beredningen Utbildning har huvudansvar för fokusområdet 

kompetensförsörjning och Beredningen Samhällsutveckling har delansvar för samma fråga. 

Beredningarna består av kommunalt valda politiker. Kommunalförbundet är en delregional 

arena för samverkan där ett stort antal nätverk, både på politisk- och tjänstemannanivå, träffas 

regelbundet. Befintliga nätverk är till exempel ordföranden i kommunernas 

utbildningsnämnder, näringslivschefer, förvaltningschefer inom utbildning, 

vuxenutbildningsansvariga, ansvariga för yrkeshögskoleutbildningar, utbildningsledare 

yrkesutbildningar, vård- och omsorgscollege regional styrgrupp, teknikcollege regional 

styrgrupp, studie- och yrkesvägledare samt utvecklingsledare inom skolan. 

 

I Fyrbodal har man lokala kompetensplattformar i de 14 kommunerna. Dessa stöds och 

koordineras av ett operativt delregionalt kompetensråd som består av tjänstemän på Fyrbodals 
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kommunalförbund. Kommunalförbundstjänstemän från Fyrbodal träffade samtliga 

kommunchefer för samtal om hur kompetensplattformsarbetet bäst kan utformas. Man ansåg 

att det var viktigt att matchningen skedde så nära invånarna som möjligt och att de lokala 

skillnaderna som finns mellan kommunerna gör att arbetet bäst utformas lokalt.  I respektive 

kommun utsågs en kontaktperson som svarade mot kompetensrådet och en styrgrupp 

bestående av Näringslivschef, Vuxenutbildningschef, AME, lokala företag, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Folkhögskola, Arbetsmarknadens parter och andra 

organisationer och funktioner som lokalt arbetar med kompetensutveckling och 

arbetskraftsförsörjning (lokala skillnader på sammansättningen förekommer).  

 

De kommunala kompetensråden rapporterar till det delregionala kompetensrådet i Fyrbodals 

Kommunalförbund. Syftet med det delregionala rådet är att få en bredare översikt över 

kompetensbehov och resurser för kompetensförsörjning, och att möjliggöra matchning av 

kompetensbehov och arbetskraftsförsörjning över kommungränserna. I det delregionala 

kompetensrådet sitter representanter från Folkhögskolorna VGR, Westum, Sotenäs 

Kompetenscentrum, Fyrbodals kommunalförbund – Utbildning, TCO, Arbetsförmedlingen, 

Näringslivschefer, Högskolan Väst, Teknikcollege, Fyrbodals kommunalförbund - Näringsliv 

Företagarna Väst, Vård- och omsorgscollege, IUC Väst, Kommunchef, Arbetsförmedlingen, 

LO/IF Metall och Kommunal Vuxenutbildning. Kommunikation mellan delregionen och de 

lokala kompetensråden sker antingen via plattformsarbetets kontaktpersoner eller genom de 

kommunala representanterna i kommunalförbundets direktion.  

 

Under 2012 såg man att det fanns ett behov av en funktion som kunde ta de idéer som kom 

upp under rådsmötena, både lokalt och delregionalt, vidare. Därför inrättade man en 

Kompetensmäklare som kan vara både en fysisk person eller ett team. I relation till rådens 

kontaktperson är kompetensmäklaren mindre strategisk och mer handlingskraftig. Det är t.ex. 

denna funktion som ordnar arbetsmarknadsmässor, söker projektmedel etc. Man upplever att 

kompetensmäklarfunktionen har varit till stor nytta för att ta steget från strategisk samordning 

till mer konkret matchningsarbete. 

 

En fördel som man ser från Fyrbodals sida med de lokala kompetensplattformerna är att 

kommuner som kommit längre med matchningsarbetet kan fungera som vägledare för andra 

kommuner. När kompetensarbetet startades upp hade en del kommuner redan arbetat med 

frågan medan det var ett helt nytt arbetssätt för andra. Man ser även att en del kommuner nu 

har kompetensförsörjningsarbetet som en del av ordinarie budget medan andra inte har medel 

öronmärkta för det. Dessa två faktorer medverkar till att förutsättningarna för att lyfta 

kompetensfrågor ser olika ut i kommunerna. På delregionalnivå arrangerar man kontinuerligt 

konferenser och nätverksträffar för kontaktpersoner och kompetensmäklare där kommuner 

som varit framgångsrika i matchningsarbetet får delge andra sina erfarenheter. Fyrbodal 

upplever att man genomgående har en bra dialog med kommunerna om 

kompetensplattformsarbetet och att engagemanget från deras sida är bra, även om det kan 

variera över tid.  

 

Finansiering 

Kompetensplattformsarbetet tappade fart 2014 när finansieringen flyttades från regional till 

delregionalnivå. Man fick nu finansiering för enstaka projekt istället för övergripande 

verksamhet. Till exempel finansierades inrättandet av kompetensmäklarfunktionerna som ett 

projekt 2015. Under hösten 2015 startades ett systerprojekt till kompetensplattformsarbetet 

som finansierades av tillväxtmedel från Fyrbodal. I Fyrbodal ser man det som en svaghet att 

kommunerna själva ska finansiera kompetensplattformsarbetet då de inte prioriteras överallt. 

Från Fyrbodals sida ser man arbetet med kompetensplattformen som en justering av det 

arbete som redan sker inom området och att det alltså på sikt inte borde kosta mer än idag. 

Under en förändringsperiod kostar det enligt kommunalförbundet mer och öronmärkta resurser 

finns därför. 
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Samverkan och förankring 

En svaghet som man ser i organisationen av delregionens kontakt med kommunerna är att 

den är väldigt personbunden. Engagemanget från de olika aktörerna bygger till stor del på 

ansvarig persons engagemang och nätverk. Detta problem tror man delvis skulle försvinna om 

det fanns ett tydligare mandat hos delregionen och kommunerna att jobba tillsammans. Ett 

exempel man lyfter fram är att samordning mellan utbildningsaktörer oftast sker sporadiskt när 

man ser nyttan av det, men att det finns behov av att etablera en tydlig samverkansstruktur. 

Man upplever också att en utmaning är att det finns många aktörer i delregionen med liknande 

mandat när det gäller kompetensförsörjningsfrågor, till exempel Arbetsförmedlingen och 

ideella föreningar som Westum. Här gäller det att få till samverkan för att inte göra samma 

arbete. En aktör man skulle vilja involvera mer är näringslivet, de är redan involverade på sina 

håll men skulle kunna få en tydligare roll.  

 

Behovsanalyser 

Som underlag för matchningsuppdraget förutsätts de lokala kompetensplattformerna koppla 

till sig de resurser som finns lokalt gällande behovsanalyser och offentliga uppgifter om 

kompetensutvecklingsbehov. Framförallt förlitar man sig på Arbetsförmedlingens prognoser 

som man anser är bäst och mest uppdaterade. Via delregionen får man även behovsanalyser 

från analysenheten i Västra Götalandsregionen. Från delregionens sida ser man ett behov av 

att göra fler behovsanalyser tillsammans i kommunerna. Man ser även en stor utmaning i att 

behoven förändras så snabbt och att det därför är svårt att arbeta med långsiktiga analyser. 

T.ex. har man i delregionen mött en konkurs hos en stor arbetsgivare och en stor ökning i 

invandring sen den senaste behovsanalysen gjordes 2012.   

 

Det som dock skapar en möjlighet för kompetensplattformen att nå bortom den officiella 

rapporteringen, samt ökar möjligheten att svara upp mot de kortsiktiga och snabbt 

uppkommande kompetensutvecklingsbehoven är att den lokala kompetensplattformen kan ha 

direkt kontakt med det lokala och regionala näringslivet för att fånga upp deras 

kompetensutvecklingsbehov direkt. Denna kontakt kan ske genom regelbundna samråd i 

större grupperingar och genom besök och samtal på företagen. Men man upplever att det är 

av stor vikt att kompetensrådet skapar en säker plattform för löpande uppdatering av 

näringslivets kompetensbehov. 

 

VG2020 horisontella mål 

I Fyrbodal har man kontinuerligt ett övergripande jämställdhetsarbete. Inom plattformsarbetet 

har man arrangerat workshops och jämställdhetsanalyser har tagits fram av 

kompetensmäklaren. Jämställdhetsarbetet handlar framförallt om två frågor: 

 

o hur man värvar tjejer och killar till branscher och utbildningar som har en könsspecifik 

dominans  

o hur man skapar en arbetsmiljö inom teknik och fordons- och vård och 

omsorgsbranscher som är inkluderande för all personal oavsett kön.    

 

Samordning på integrationsområdet sker indirekt genom kompetensplattformen. Tillsammans 

med kommunerna arbetar man just nu på att få till en Regional Överenskommelse om 

integrationsarbete samt arrangerar workshops och kunskapsutbyte inom de rådande ramarna. 

Fokus ligger på boende, kompetens och hälsa. En stor utmaning för kommunerna är 

skolplatser och lärarkompetens. I en del kommuner har man rekryterat lärare som själv är 

nyanlända men saknar svensk legitimation. Det arbetssättet har dock stött på regelmässiga 

problem. Det finns även en stor brist av SFI-lärare.  

 

Fyrbodal följer Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy vilket närmast beskrivs som 

att man reser kollektivt och arrangerar möten över telefon och video då det är möjligt. Ett antal 
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aktiviteter har arrangerats inom området internationalisering. Det beskrivs närmare i 

kommande avsnitt. 

 

Utvecklingsområden 

Fyrbodal anser att komptensplattformens organisation behöver ses över och mandat för 

arbetet behöver tydliggöras. Den regionala politiska nivån behöver klargöra och förankra 

styrkedjan för kompetensplattformsarbetet inom Västra Götaland. Det är också viktigt att den 

regionala kompetensplattformen besöker och visar intresse för delregionerna.    

 

Fyrbodal ser ett behov av att vidare utveckla stödstrukturer som REKAS, SYV-online och 

Validering Väst samt analysarbetet.   Ett exempel som lyfts fram är att behovsanalyserna inte 

grundar sig i kommunens behov och att man på analysenheten i Västra Götaland inte anpassar 

arbetet tillräckligt mycket efter de stora lokala skillnaderna som finns.  

 

Till skillnad från några av de andra kommunalförbunden har Fyrbodal inte etablerat specifika 

branschråd. Istället har man lagt kraft på etableringen av de lokala kompetensplattformerna, 

en prioritering man är nöjd med. Man ser dock ett behov av att framöver också etablera 

branschråd, till exempel för att kunna göra mer branschspecifika behovsanalyser. I en del av 

de större kommunerna i delregionen finns redan branschråd etablerade.  

 

Fyrbodal har själva ingen direkt kontakt med Regeringskansliet eller Tillväxtverket, utan den 

kontakten sker via Västra Götalandsregionen, det ser man som ett utvecklingsområde då 

regionen inte är tillräckligt insatt i delregionernas verksamhet för att kunna representera dem.  

 

3.5 Organisering och styrning i 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Organisation 

I Göteborgsregionen fanns redan ett etablerat kompetensförsörjningsarbete i kommunerna när 

plattformsarbetet startades upp. Man utgick således från att bygga på de strukturer som fanns 

och utveckla dem. Från plattformens uppstart hade kommunalförbundet en kontaktperson för 

kompetensförsörjningsfrågorna men den rollen finns nu uppdelad på två tjänster för att kunna 

bära hem frågorna bredare. Från början tog kompetensförsörjningsfrågorna avstamp i 

utbildningsområdet. Nu är även näringsliv- och arbetsmarknadsfrågorna inkluderade på ett 

tydligare sätt och en samverkan finns mellan de olika verksamhetsområdena inom 

Göteborgsregionen. Genom kompetensplattformsarbetet finns nu ett naturligt forum för dialog 

inom och mellan delregionerna och i ett regionalt perspektiv med Västra Götalandsregionen.  

 

En viktig del av arbetet nu är att länka det som sker till VG2020. Man upplever från 

Göteborgsregionen att kompetensförsörjningsfrågorna är väldigt aktuella just nu och en 

stående punkt på många av chefsnätverkens agendor. Göteborgsregionen har en flerårig 

verksamhetsinriktning och flera av de målformuleringar man satt dockar an till VG2020. 

Göteborgsregionen har valt att inte göra en separat delregional handlingsplan för VG2020 utan 

synkar istället Göteborgsregionens processer, inriktningsdokument och planer till VG2020.  

 

På Göteborgsregionen är det politiska arbetet organiserat i förbundsfullmäktige, 

förbundsstyrelse och 4 politiska styrgrupper: sociala området, arbetsmarknad, 

samhällsplanering och utbildning, Vidare finns ett flertal chefs- och nyckelnätverk som arbetar 

med gemensamma frågeställningar inom regionen. I chefsnätverken ingår bland annat 

medlemskommunernas förvaltningschefer. När det gäller Näringslivscheferna, som är en viktig 

grupp inom kompetensförsörjningsområdet, så möts de idag inom Business Region Göteborg 

(BRG) och inte inom Göteborgsregionens verksamhetsområde. Det finns ett behov av en ännu 
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tätare dialog med denna grupp kring kompetensförsörjningsfrågorna. Annars anser man att 

sammansättningen av aktörer inom kompetensplattformsarbetet är bra. Inom 

Göteborgsregionen finns även en hel verksamhet för samverkan mellan skola och arbetsliv. 

Runt 7-8 personer arbetar dagligen med aktiviteter på skolor (olika utbildningsnivåer), både 

strategiskt och operativt samt med praktiksamordning. 

 

Finansiering 

Finansieringen för samordnande verksamhet sker inom ordinarie verksamhet och enskilda 

insatser finansieras med projektmedel. I Göteborgsregionen har man inte tillgång till 

tillväxtmedel som de andra delregionerna. 

 

Samverkan och förankring 

Från Göteborgsregionens perspektiv är styrkan i organiseringen av kompetens-

plattformsarbetet framförallt att man skapar en dialogyta för de 49 kommunerna. Man uppfattar 

inte att det framförallt är här som förändringar kommer att ske, men det är en avgörande brygga 

för att föra in kompetensförsörjningsfrågan i olika sammanhang. Idag upplever man att 

kompetensförsörjningsfrågorna är i fokus betydligt mer än innan samordningen initierades 

2009. Göteborgsregionen anser att kompetensplattformsarbetet är förankrat hos kommunerna 

och att kommunerna är engagerade i gemensamma aktiviteter och angelägenheter. 

Delregionen ses som ett stöd och en resurs i det kommunala kompetensplattformsarbetet och 

erbjuder en arena för att diskutera och lösa gemensamma utmaningar. På så sätt är det inte 

delregionen som aktivt ska påverka kommunerna utan i stället vara en arena för kommunernas 

egna intressen. Då blir förankringsproblematiken inte särskilt påtaglig.  

 

Behovsanalyser 

I Göteborgsregionen har ett antal aktiviteter genomförts för att ta fram behovsanalyser. En tidig 

indikator i arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna var att man inte bara behöver 

statistikunderlag för att föra diskussion om det behov som finns utan även koppla dessa siffror 

till prognoser.  Därför sökte man medel för att starta upp REKAS8 (Regional kartläggning av 

arbetsmarknad och studerande). REKAS är ett verktyg för att koppla samman 

utbildningsstatistik med arbetsmarknadsprognoser.  

 

REKAS hette tidigare Verktyg för utbildningsplanering (VUP). Utvecklingen av detta verktyg 

har skett i samverkan mellan projektledare från Göteborgsregionen, testats i olika forum, 

spridits och därigenom utvecklats ytterligare. Att Göteborgsregionen drivit utvecklingen av 

detta statistikverktyg upplever man har gynnat kompetensplattformsarbetet särskilt då det 

verkat som en dörröppnare för att komma in i olika forum där kompetensförsörjningsfrågor 

diskuteras. Göteborgsregionen har upplevt detta som en stor vinst just för att frågan om 

kompetensförsörjning är komplex. REKAS har gjort frågorna mer konkreta och lättförståeliga. 

 

En av Göteborgsregionens största lärdomar från arbetet med behovsanalyser inom arbetet 

med REKAS har varit att kodningssystemen för att göra bra analyser är gammaldags. Till 

exempel matchar inte Arbetsförmedlingens yrkesklassificering i deras 

arbetsmarknadsprognoser utbildningsorganisationernas indelning. För att få bukt med det 

krävs en ny standard, vilket är en nationell fråga. På Göteborgsregionen arbetar man idag med 

att söka vägar runt detta problem. Det har visat sig svårt. En utmaning handlar om att hålla 

behovsanalyser gällande arbetsmarknadens behov aktuella. Till exempel har 

Göteborgsregionen tagit fram personalbehovsprognoser för kommunala verksamheter inom 

sociala frågor. Men i och med det höga inflödet av nyanlända under senaste året så behöver 

prognosen revideras. Ett arbete är på gång att komplettera och justera den tidigare 

personalbehovsprognosen för att vara aktuell och relevant. 

 

                                                      
8 För en utförligare beskrivning av REKAS se nästkommande kapitel om aktiviteter. 
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Inom Göteborgsregionen är Vård- och omsorgscollege ett annat exempel på en arena där man 

träffas för att stämma av behov och göra analyser. Detta har dock inget med 

kompetensplattformen att göra. Inom ramen för två stora collegeprojekt i Västsverige ser man 

däremot en potentiell nytta av att på sikt engagera analysenheten på Västra 

Götalandsregionen som tidigare var till stor hjälp under utvecklingsfasen av 

Göteborgsregionens delprojekt College Väst. Analysenheten har inte kunnat ta få fram de 

underlag som efterfrågats från Göteborgsregionen gällande utanförskapsarbete 

(studieavbrott). 

 

VG2020 horisontella mål 

Göteborgsregionen har en jämställdhetsplan som ska genomsyra allt arbete. Man ser att 

söktrycket på utbildningar är väldigt olika och jobbar medvetet med att påverka och diskutera 

könsstereotypa val. Generellt uppfattar man att det finns en medvetenhet om utmaningarna 

på jämställdhetsområdet och att de adresseras. I en hel del av projekten som drivs inom 

Kompetensplattformsarbetet försöker man aktivt bygga upp mer kunskap om jämställdhet. 

Man ser jämställdhetsarbetet som ett område som kan utvecklas i framtiden.   

  

På GR arbetar man sedan en lång tid tillbaks med stora satsningar på att motverka 

studieavbrott. Med anledning av det stora antalet nyanlända som kommit till regionen så 

arbetar man allt mer intensivt med integrationsfrågor.  Göteborgsregionen har även ett 

uppdrag att erbjuda samarbeta och samordna regional samhällsorientering på modersmål. 

Inom samhällsorienteringen pågår ett projekt med att utveckla information om 

arbetsmarknaden till nyanlända.  

 

Inom Göteborgsregionen finns plattformar för kommunernas arbete med nyanlända vuxna 

flyktingar och ensamkommande barn. I plattformarna möts kommunernas ansvariga inom 

områdena för erfarenhetsutbyte och samarbete kring gemensamma utmaningar. I 

plattformarna deltar även berörda statliga och regionala parter. En central fråga, för 

närvarande, handlar om hur de nyanländas kompetens ska tas tillvara och matchas mot 

kommunernas kompetensförsörjningsbehov. Till exempel prövas en 

kompetensmatchningsmodell där nyanlända VA-ingenjörer ges en introduktion på svensk 

arbetsmarknad genom praktik vid kommunernas VA-enheter. 

 

Man ser att det finns ett stort behov i kommunerna av lärare och språkstödspersonal. 

Göteborgsregionen utvecklar nu ett huvudmannaskap för integrationsprojekt med stöd från 

ESF där fokus ligger på svenska för invandrare (SFI). Man upplever att 

integrationsutmaningarna idag underlättas av de goda förutsättningarna för dialog som finns 

genom kompetensplattformsarbetet.  

 

Göteborgsregionen följer Västra Götalandsregionen miljö- och resepolicy vilket närmast 

beskrivs som att man reser kollektivt och arrangerar möten över telefon och video då det är 

möjligt. Ett antal aktiviteter har arrangerats inom området internationalisering. Det beskrivs 

närmare i kommande avsnitt. 

 

Utvecklingsområden 

Man upplever från Göteborgsregionens sida att organisationen av kompetensplattforms-

arbetet vuxit fram organiskt och att tiden nu är mogen för att se över de strukturer som finns. 

Till exempel ser man att det finns behov av bättre återrapporteringskanaler inom Västra 

Götalandsregionens olika grupper/sammansättningar. 
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3.6 Organisering och styrning i Skaraborgs 

kommunalförbund 

Organisation 

I Skaraborg, en delregion med 15 kommuner, drevs kompetensplattformsarbetet från uppstart 

som ett projekt med en styr- och arbetsgrupp bestående av representanter från: 

kommunchefsgruppen, skol- och utbildningschefer, näringslivschefer, vuxenutbildning, 

Yrkeshögskolan Skaraborg, Westum, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Skövde, Västsvenska 

Handelskammaren, Försvarsmaktsrådet, lDC samt samordnaren för 

kompetensplattformsarbetet och utbildningsstrateg vid kommunalförbundet. Från och med 

2015 skedde en omorganisering och kompetensplattformsarbetet upphörde som externt 

finansierat projekt och uppdraget blev istället en del av den ordinarie politiska organisationen. 

I och med detta bytte man namn på uppdraget till kompetensförsörjning. Bakgrunden till 

namnbytet var att man ville skapa en tydlighet gentemot kommuner gällande Skaraborgs 

respektive Västra Götalandsregionens ansvar i kompetensplattformarbetet.  

 

Kompetensförsörjningsarbetet organiseras sedan 2015 genom kompetensforum i Skaraborg 

och åtta branschråd. Kompetensforum har samma sammansättning av aktörer som den 

tidigare styrgruppen. Genom kompetensforum har man utvecklat strukturen för branschråd 

och parallellt drivit operativa projekt. Man ser från Skaraborgs sida att det på sikt finns ett 

behov av att även inkludera arbetsmarknadsenheten, arbetsmarknadens parter och 

Företagarna i Kompetensforum för att få en bredare bas på arbetsmarknaden. Genom 

kompetensforum förankras kompetensplattformarbetet i kommunerna och man uppger från 

Skaraborgs sida att man är beroende av att de chefer som representerar kommunenheter 

driver arbetet vidare i sina respektive forum och nätverk. Detta innebär att 

kompetensplattformsarbetet till viss del blir personbundet då det är beroende av att de 

ansvariga cheferna driver vidare frågorna i sina nätverk. 

 

De åtta branschråden i Skaraborg är: 

  

o Besöksnäring 

o Bygg 

o Trä/möbel/inredning 

o Transport och fordon  

o Gröna näringar  

o Vård och omsorg 

o Teknik 

o Livsmedel 

 

Sammansättningen av aktörer ser olika ut i de olika branschråden, på operativ nivå ingår t.ex. 

företag, branschorganisationer, yrkeshögskolan och arbetsmarknadensparter. Branschråden 

träffas två till tre gånger om året. Man uppger från Skaraborgs sida att branschråden fungerat 

olika bra, en del har kommit långt med sin verksamhet och andra har ännu inte kommit igång. 

Man har nu tillsatt en projektledare för att få igång de branschråd som ännu inte fungerar. 

Utvecklingsdelar ses som att kunna göra branschråden intressanta för arbetsmarknadens 

parter, inte bara näringslivet, och att skapa ett forum för betydelsefulla och värdefulla möten. 

Under 2015 har branschråden i Skaraborg drivits som ett pilotprojekt med finansiering från 

Västra Götalandsregionen. Projektets syfte var att kvalitetssäkra företagens kompetensbehov 

och hitta ett effektivt sätt för att möta detta behov genom utbildning. För att samordna de två 

sidorna, behov och utbud, inrättades en kompetensmäklande funktion. 
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Man följer den genomförandeplan som tagits fram för Skaraborg för att integrera VG2020 i 

kompetensplattformsarbetet. Idag kan man dock se att det gick snabbt när man tog fram de 

prioriteringar som bestämdes i genomförandeplanen. Därför ska man nu, i halvtid, som enda 

kommunalförbund göra en uppföljning av hur prioriteringarna fungerat. Till viss del ser man att 

en del prioriteringar redan uppfyllts och att man kan formulera nya.  

 

Finansiering 

Kompetensplattformarbetet och kompetenssamordnarens tjänst finansieras nu av 

tillväxtmedel från Västra Götalandsregionen. Man upplever att det är problematiskt att samma 

budget ska gå till samordningsarbete och projektverksamhet. I framtiden hoppas man på att 

tjänsterna inom kompetensplattformsarbetet ska bli en del av ordinarie bemanning.  

 

Samverkan och förankring 

Skaraborg upplever att kompetensförsörjningsfrågorna prioriteras högt i delregionen, vilket till 

exempel visar sig genom full representation på Kompetensforums möten. Mötena fungerar 

som tillfällen för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Man ser även att nätverken och träffarna i 

Kompetensforum leder till att nya samarbeten startas upp bland aktörer som jobbar med 

kompetensfrågor. Idag har Skaraborg ingen direkt samverkan med regeringskansliet eller 

Tillväxtverket.  

 

Behovsanalyser 

För att ta fram behovsanalyser samarbetar kompetensforum med Arbetsförmedlingen. En 

representant från Arbetsförmedlingen sitter med i alla branschråd och har i uppgift att vid varje 

möte redovisa nya analyser och statistik. Man använder sig även av de rapporter som tas fram 

av Västra Götalandsregionen men man kan inte ge exempel på att själv ha vänt sig till dem för 

att beställa analyser.  

 

VG2020 horisontella mål 

I Skaraborg har man haft ett nära samarbete med resurscentra för jämställdhet och man 

försöker aktivt integrera ett jämställdhetstänk i branschråden. Till exempel planerar man en 

konferens för branschråden för att prata om hur man kan bredda rekryteringsbasen och 

motverka könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. Man uppger att man försöker att inte 

nämna jämställdhet, utan fokusera på ”nytta” för att öka intresset. Man ser en brist på 

jämställdhetsområdet i projekten som drivs inom kompetensplattforsarbetet idag. Det krävs en 

större insikt om vad jämställdhetsintegrering innebär vilket är en utvecklingsfråga för framtiden.  

 

Man är på gång att starta upp mer samverkan på integrationsområdet. Idag sker samverkan 

inom SFI och i höst tillkommer det en integrationssamordnare på kommunen som även ska 

titta på kompetensfrågor kopplat till nyanlända.  

 

Skaraborg följer Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy vilket närmast beskrivs som 

att man reser kollektivt och arrangerar möten över telefon och video då det är möjligt. Ett antal 

aktiviteter har arrangerats inom området internationalisering. Det beskrivs närmare i 

kommande avsnitt. 

 

Utvecklingsområden 

Från Skaraborgs sida upplever man inte att kompetensplattformsarbetet är helt integrerat i den 

ordinarie verksamheten lokalt och delregionalt. Man kan stärka infrastrukturen för 

kompetensarbetet men för att driva verksamheten framåt och få till matchningar krävs fler 

operativa projekt. Delvis ser man det som ett ansvarsproblem, att man inte har mandat för att 

driva igenom frågorna på ett djupare plan och att man från delregionens sida inte har den 

förankring som krävs i kommunerna. Man upplever att styrningen från Västra 

Götalandsregionen har blivit tydligare i och med VG2020 och att de har blivit bättre på att 

synka samarbetet mellan delregionerna och ha ett helikopterperspektiv, men att det finns 
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behov av ännu tydligare strukturer för regionens roll gentemot delregionerna. Det är viktigt att 

representanter från Västra Götalandsregionen besöker delregionerna och träffar 

nyckelpersoner i kompetensarbetet.  

 

Idag upplever man att kompetensarbetet inte är fullt förankrat i kommunerna men man arbetar 

för att vända den utvecklingen. För att kompetensplattformsarbetet i Skaraborg ska upplevas 

som en legitim och självklar part vid omställningsarbete i kommunerna i samband med större 

varsel finns ett behov av att upprätta en rutin/manual för plattformens roll i detta. Man upplever 

att det kan vara svårt för aktörer att vara representanter både mot Kompetensforum och 

branschråden vilket man söker komma runt genom att ha dubbel representation i vissa 

nätverk, till exempel inom nätverket för näringslivschefer.  

 

Man anser att det är viktigt att Kompetensforum får en tydligare avsändarroll gentemot 

kommuner och andra aktörer involverade i kompetensfrågor, för att befästa sin funktion som 

en strategisk arena för kompetensförsörjning. Som ett led i detta arbete ska representanten i 

forumet från kommuncheferna se till att hela kommunchefsnätverket har kompetensförsörjning 

som tema för ett möte i maj i år.  

 

För framtiden ser man gärna att kommunalförbundet kan ta ett större ansvar när det gäller 

omvärldsbevakning inom kompetensförsörjningsfrågor. För att detta ska befästas behöver 

samarbetet med analysenheten på Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen 

intensifieras. Skaraborg vill även se en utveckling där man på sikt kan stärka sin kapacitet för 

att äga, driva och delta i större projekt inom kompetensförsörjning, till exempel inom 

Europeiska Socialfonden. 

3.7 Regionala stöd- och samverkansfunktioner  

3.7.1 ARBETSFÖRMEDLINGEN 

Arbetsförmedlingen är formellt med i tre av de fyra delregionala kompetensplattformarna.  

Myndigheten sitter inte med i Göteborgsregionens kompetensplattform som ligger i ett annat 

av Arbetsförmedlingens distrikt. Arbetsförmedlingen är även med i vissa möten som anordnas 

av Västra Götalandsregionen. En branschstrateg samt den medarbetare som delregionalt 

ansvarar för upphandling av arbetsmarknadsutbildningar är engagerade i respektive 

delregional kompetensplattform. Medarbetarna rapporterar till Arbetsförmedlingens chef för 

marknadsområdet.  

 

Ordförandeskapet i Skaraborgs kommunalförbunds kompetensplattform alterneras mellan 

Arbetsförmedlingen och någon kommun inom förbundet. Skiftet sker en gång per år och syftet 

är att förankra och legitimera arbetet utanför kommunalförbundets organisation. 

 

Arbetsförmedlingens engagemang i kompetensplattformen är tydligt kopplat till ordinarie 

uppdrag och anslag. Förutom att bistå med stöd och kompetens och myndighetens generella 

stöd har ambitionen även varit att hjälpa till med att bygga upp och underhålla de branschråd 

som är kopplade till delregionerna. De branschråd som Arbetsförmedlingen hjälpt till med att 

bygga är: 

 

o Trä, möbel och inredning samt Hotell och Restaurang i Skaraborg 

o E-handel och logistik i Boråsregionen 

o Yt-, rostskydd och Stålkonstruktion i Fyrbodal 

 

Ytterligare en uppgift som myndigheten har tagit på sig är att styra för att rätt funktioner och 

positioner är med i branschråden. Arbetsförmedlingens övergripande uppgift i engagemanget 

är att bidra med sin del för att kompetensförsörja det lokala näringslivet. Integrationsinsatser 
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för nyanlända är en annan del som i nuläget får mer och mer fokus. Den regionala 

utvecklingsstrategin upplevs av Arbetsförmedlingen som styrande i och med att de ständigt 

stämmer av mot den för att inte förlora den regionala anknytningen. 

 

Arbeten som pågår och som Arbetsförmedlingen är särskilt engagerade i är att försöka få 

arbetssökande som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen ska kunna nyttja den kommunala 

vuxenutbildningen men med fortsatt ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen. De strävar även 

efter att inom kompetensplattformen bli mer flexibla i lokala upphandlingar. När flera delar av 

offentlig sektor är med i samma verksamhet öppnas möjlighet för att den med mest 

gynnsamma upphandlingsförhållanden gällande exempelvis ramavtal kan ansvara för 

upphandlingen. 

 

Arbetsförmedlingen kompletterar de lokala behovsanalyserna med sina delregionala 

arbetsmarknadsprognoser.   

 

3.7.2 VALIDERING VÄST 

 

Organisation 

Validering Väst är en organisation som under olika namn funnits i länet sedan 1998. Västra 

Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen har genom åren varit de stora uppdragsgivarna 

och nu är verksamheten tätt knuten till kompetensplattformen på regional och delregional nivå.  

 

Uppdraget omfattar att i samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för 

att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud med god kvalitet. Utbudet ska ha 

såväl nationell som regional och lokal förankring.  

 

Avsikten är att använda kommunalförbunden som en väg in i kommunerna. Validering Väst 

använder också befintliga nätverk inom regionen, delregionen eller kommunen. Nätverken är 

tematiska och/eller professionsspecifika och totalt finns fler än femtio aktiva nätverk att nyttja 

utan att ingången behöver vara via kommunledningen. Kommunerna är betydande för 

Validering Väst genom att det inom kommunernas organisationer finns en stor arbetsmarknad. 

Kommunerna är även de aktörer som sammantaget har större delen av utbildningsutbudet och 

strukturerna för kommande utbildningar. Validering Väst samverkar även med ett antal 

branschråd från näringslivet.  

 

En arbetsgrupp bestående av representanter från delregionerna, Västra Götalandsregionen 

och Arbetsförmedlingen styr inriktning och prioriteringar både på kort och på lång sikt. 

Samverkansvinsterna upplevs tydliga när de väljer yrkesområden att utveckla validering inom 

eftersom samsyn och acceptans är avgörande för valideringsverktyg. Tillgång till nätverk och 

utbildningsleverantörer kräver en organisation med många kontakter vilket ytterligare 

motiverar validering i samverkan.  

 

Validering Väst utför inga valideringar på egen hand och är därför helt beroende av att det 

finns leverantörer, med varierande driftsformer, som identifierar individer som behöver stödet 

samt genomför valideringsprocessen. Avsikten är att i huvudsak gå via de delregionala 

kompetensplattformarna men i vissa fall drivs verksamhet vid sidan av när det finns möjlighet 

att utnyttja andra nätverk för snabbare processer. 

 

Det är inte samtliga kommuner inom länet som har varit delaktiga i valideringar som 

härstammar från Validering Väst. Göteborg stad är en stor aktör inom verksamhetsområdet 

dels genom att det är en stor kommun och dels genom att de medvetet har satsat på validering.  

Validering Väst begär ingen ekonomisk ersättning från de som använder valideringsverktygen. 

Att det är kostnadsfritt gör att det inte finns begränsande regelverk för konkurrensutsättning. 
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Eftersom det finns så många olika aktörer som använder valideringsverktygen har det inte varit 

möjligt att följa upp hur många valideringar som utförs med dem. Utifrån de underlag som finns 

är det uppskattningsvis flera hundra individers kompetenser som blivit validerade med verktyg 

från Validering Väst.  

 

Finansieringen av det koordinerande och metodutvecklande arbetet inom Validering Väst 

finansieras av Västra Götalandsregionen. Valideringens utförare finansieras via 

Arbetsförmedlingen, kommunernas vuxenutbildning eller av företag. 

 

Av de enligt VG2020 generella prioriterade frågorna jämställdhet, miljö, internationalisering 

och integration är samtliga utom miljö aktuella i de flesta delarna. Jämställdhetsperspektivet 

finns med i allt analysarbete på så sätt att all statistik finns uppdelad per könstillhörighet. 

Internationalisering är aktuellt dels genom att det europeiska referenssystemet för 

kvalifikationer, EQF, används och utvecklas och dels genom det nordiska projektet Yggdrasil 

för samordning av validering. Integration är i nuläget särskilt närvarande i och med anpassning 

av valideringsverktyg och stöd till den nationella satsningen för snabbspår för nyanlända.  I 

snabbspåren ska språk, praktik och validering bidra till att förkorta etableringstiden för 

nyanlända.  

I nuläget är Validering Västs prioriteringar att ge stöd till: 

o Validering av nyanländas kompetens inklusive att anpassa nuvarande modeller efter 

behov avseende nyanländas förutsättningar  

o Utveckling, implementering och spridning av branschvalideringsmodeller  

o Göteborgsregionens implementering av KUB-modellen för att validera individer som 

står långt från arbetsmarknaden  

o Valideringsdelegationen i utvecklingsarbetet på nationell nivå 

o Myndigheten för yrkeshögskolan i deras regeringsuppdrag gällande standard för 

branschvalidering 

o Samordning av validering i Norden  

Behovsanalys 

Behovsanalyser görs på varierande sätt. Statistiska prognoser används löpande för att få en 

generaliserbar uppfattning om behov. I vissa fall görs fokuserade kartläggningar, exempelvis 

gjordes en intervjustudie för behov inom vård- och omsorg inom samtliga 49 kommuner inom 

länet inom. Dialog förs med branschråd för att se specifika behov och utbildningsleverantörer 

undersöks för att skapa en bild av kapacitet. Utmaningar framåt är förutom att fortsätta utveckla 

alla delar att knyta fler branschkontakter och utbildningsleverantörer till Validering Väst. 

 

Legitimitet 

Validering Väst uppfattar att kommuner är öppna för att använda det stöd som ges men att 

intresset varierar. Ett hinder mot att verka i fler kommuner upplevs vara att många tjänstemän 

har ont om tid för att utveckla nya arbetssätt.  Att Västra Götalandsregionen är delaktiga anses 

ge större legitimitet. Göteborgsregionen med sina tydliga agendor och sina många aktiva 

nätverk är också en särskilt betydande samverkanspart för att Validering Väst ska nå 

medborgarna. Validering Väst är även med i nationella sammanhang tillsammans med 

Myndigheten för yrkeshögskolan, Utbildningsdepartementet, andra delar av regeringskansliet, 

Riksdagens arbetsmarknadsutskott, Riksdagens näringsutskott med flera. 
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Aktiviteter  

Arbetet har resulterat i utveckling av valideringsmodeller inom yrkesområdena  

 

o Vård och omsorg 

o Bygg och anläggning (flera yrkesutgångar) 

o Måleri 

o Hotell och restaurang 

o Industriteknik 

o Handel och administration 

 

 De branschråd som Validering Väst har kontakt med är: 

 

o Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN)  

o Måleribranschens yrkesnämnd (MYN) 

o Handelsrådet (Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas 

förbund, Unionen och Akademikerförbunden) 

o Vård och omsorgscollege 

o Utbildningsrådet för hotell och restaurang (UHR) 

 

Validering Väst gör även kvalitetssäkring av valideringsprocesserna samt deltar i och driver 

projekt som exempelvis Yggdrasil för samordning inom Norden. 

 

3.7.3 SYV-ONLINE  

SYV-online är en webbplattform för personer som arbetar med studie- och yrkesvägledning. 

SYV-online togs initialt fram inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR SYVO, Studie- 

och yrkesvägledning och orientering, ett kompetensutvecklingsprojekt som pågick i 

Göteborgsregionens tretton kommuner mellan 2012 och 2014.  Efter projektets slut togs driften 

och utvecklandet av webbplatsen över av det nya projektet Visa Väst – Vägledning i studier 

och arbetsliv i Västra Götalandsregionen. Projektet började med att kartlägga befintliga behov 

och önskemål från studie- och yrkesvägledare i Västra Götaland. Under projekttiden upptäckte 

man ett behov av att utveckla delregionala sidor i SYV-online, vilket gjordes och idag finns 

webbaserade delregionala sidor för Göteborgsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, 

Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionens kommunalförbund. Syftet med de 

delregionala sidorna är att vara ett stöd i samordningen i respektive kommunalförbund. 

Överlag uppfattar delregionerna att verktyget varit till stort stöd för yrkes- och studievägledare 

men att det, inom projektets ramar, har vart svårt att nå beslutsfattare högre upp i kedjan som 

till exempel rektorer och skol- och utbildningschefer. 

 

3.7.4 REKAS  

REKAS (Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande), är ett webbaserat verktyg 

som samlar in och strukturerar officiell statistik på samma ställe och visar vilka kopplingar som 

finns (eller inte finns) mellan de olika indatakällorna. REKAS innehåller antagningsstatistik från 

gymnasiet, vuxenutbildning, folkhögskolor, yrkeshögskoleutbildning samt universitet och 

högskolorna. Till antagningsstatistiken kopplas Arbetsförmedlingens prognoser om efterfrågan 

på arbetsmarknaden samt SCB:s prognoser som beskriver behoven på längre sikt. Syftet med 

REKAS är att erbjuda ett övergripande underlag för överblick, diskussion och beslut kring 

utbildningar och arbetsmarknad. Det har uttryckts åsikter från delregionerna att REKAS 

behöver bli mer förankrat hos involverade aktörer. För att lyckas med detta ordnar man 

utbildningar med relevanta aktörer. 
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3.7.5 PRAKTIKPLATSEN.SE 

Praktikplatsen.se är ett webbaserat verktyg för regional praktiksamordning för elever, 

studenter, utbildningssamordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser. Verktyget 

utvecklades ursprungligen av GR och idag används praktikplatsen.se som stöd i alla 

delregioner förutom i Boråsregionen. 
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3.8 Sammanfattande figur för organisation och 

styrning 

Figur 4. Sammanfattning organisation och styrning 

REGIONAL NIVÅ 

Västra Götalandsregionen 

 

Politisk styrning 

Beredning för Hållbar Utveckling (BHU) 

 

Regional styrgrupp: 

Gruppen Strategisk samordning bestående av Västra Götalandsregionen och tjänstemän från delregionerna 

tjänstemän 

 

Exempel på övriga samverkansaktörer: 

Internt inom VGR: Koncernstab regional utveckling, Enheten för samhällsanalys, Regionutvecklingsnämnden 

(RUN), regionens HR-strateger inom vård och omsorg 

Övriga: Arbetsförmedlingen, lärosäten, science parks, science centers, Centrum för yrkeskunnande (Göteborgs 

universitet), yrkeshögskolor, RegLab, Näringsdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet, 

Utbildningsdepartementet, Tillväxtverket, ESF-rådet, Vinnova, Folkbildningsrådet, Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Tillväxtanalys, Universitets- och 

högskolerådet, Universitetskanslersämbetet, SCB samt SKL  

Regionala stödfunktioner: Validering Väst, SYV-online, REKAS och Praktikplatsen.se 

DELREGIONAL NIVÅ 

Boråsregionen Göteborgsregionen Fyrbodal Skaraborg 

 
Delregional 
styr/arbetsgrupp: 
Kommunala 
representanter från Borås 
stad och Tranemo 
kommun  
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Teknikcollege 
Högskolan i Borås 
Näringslivs-representanter 
inom e-handel, mode, 
logistik och bemanning 
 
Branschråd: 
E-handel och Logistik 
Bemanning 
Teknik och industri 
Bygg 
Teknisk textil 

 

 
I GR sker 
kompetensplattformsarbetet 
inom ordinarie verksamhet i 
förbundsfullmäktige, 
förbundsstyrelse, de 
politiska styrgrupperna 
samt chefs- och 
nyckelnätverk inom 
delregionen.  

 
Övriga aktörer: 
Vuxenutbildningen 
Arbetsmarknadsverket 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsmarknadens parter 
Försäkringskassan 
Utbildningssamordnare 
Företagarna 
Teknik College 
Vård och omsorgs college 
Utbildningssamordnare 
Representanter från 
näringslivet 
Hallands region 
SFI 
SCB 
SAK-rådet 

 
Delregional 
styr/arbetsgrupp: 
Vuxenutbildningen 
Arbetsförmedlingen 
Arbetsmarknadens parter 
Utbildningssamordnare 
Företagarna 
Teknik College 
Vård och omsorgs 
college 
IDC 
Representanter från 
näringslivet 
 
Lokala kompetensråd: 
Utbildningssamordnare 
  
Näringslivsansvariga 
Kommunledningskontoret  
Hälso- och 
 socialförvaltningen
  
Försäkringskassan 
Arbetsmarknadsverket 
Kompetensmäklare 
 
Övriga aktörer: 
SFI 
Skolverket  

 

 
Delregional 
styr/arbetsgrupp: 
Kommunchefsgruppen 
Skol-och utbildnings 
chefer 
Näringslivschefer 
Vuxenutbildningen 
YH Skaraborg 
Västsvenska 
handelskammaren 
Försvarsmaktsrådet 
IDC 
Utbildningsstrateg 
 
Branschråd: 
Gymnasium Skaraborg 
Naturbrukskansliet 
Sveriges 
Byggindustrier 
Svensk handel 
Teknik college 

 
Övriga aktörer: 
Coompanion 
Skaraborg 
Högskolan i Skövde 
EDCS  
Chalmers 
Tekniska Högskola 
College för gröna 
näringar 
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4. Aktiviteter 
Nedan ges en redovisning för aktiviteter och projekt som genomförts med stöd från Västra 

Götalandsregionen som del av kompetensplattformsarbetet.  

4.1 Aktiviteter inom VGR 

KOBRA (Kompetensbaserat utvecklingsarbetet) är ett projekt som syftar till att skapa 

gemensamma arbetssätt kring hur utbildningsanordnare kan samla in kompetensbehov och 

omsätta det till efterfrågade utbildningar, för att i förlängningen bidra till bättre matchning, 

tillgängliggörande av efterfrågad utbildning och mer konkurrenskraftiga företag i Västsverige. 

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Sverige, Norge och Danmark i det som kallas ÖKS-

programmet (Öresund, Kattegatt, Skagerak). Den svenska lead-partnern för KOBRA är 

Westum, en ideell samverkansförening för utvecklingsfrågor som rör vuxenutbildning och 

lärcentra, med 36 kommuner som medlemmar i Västsverige. KOBRA medfinansieras under 

perioden 2015-2018 av VGR.   

 

En utmaning som Westum upplever med uppdraget har varit att nå ut till den lokala nivån, det 

vill säga kommunerna. Strukturer finns upprättade på regional och delregional nivå, men 

Västra Götalands storlek med 49 kommuner har gjort det svårt att skapa operativ verksamhet 

på lokal nivå med koppling till uppdraget. Westum har som förening goda kontakter med 

utbildningsverksamheten i många kommuner och själva projektet är uppbyggt kring vilka 

utvecklingsbehov den lokala nivån identifierat som viktiga. Utöver kommuner deltar även 

Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Boråsregionens 

kommunalförbund (genom den regionala vuxenutbildningssamverkan). Det upplever man 

borgar för god förankring på lokal och delregional nivå.  

 

För att säkerställa ett effektivt tillvägagångssätt dockas projektet till de delregionala strukturer 

som finns etablerade i form av branschråd, kompetensråd, arbetsmarknadsråd med flera. Det 

gör att projektets aktiviteter dockas direkt in i kompetensplattformsarbetet på delregional nivå. 

Västra Götalandsregionen deltar i projektets styrgrupp samt är en medverkande part i 

analysaktiviteten. Genom KOBRA drivs tre aktiviteter som beskrivs nedan: 

kompetensmäklare, analys och behovsbaserad utbildning.  

 

Kompetensmäklare är en aktivitet under kompetensplattformsarbetet som först startades upp 

i Göteborgsregionen genom ett ESF-projekt. Verksamheten lades ner där men startades 

senare upp i Skaraborg och Fyrbodal under kompetensplattformsarbetet. 

Kompetensmäklaraktiviteter är idag ett samarbete mellan kommun, kommunalförbund, 

Westum (genom KOBRA) och Västra Götalandsregionen. Kompetensmäklare finns i 

Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen samt i vissa kommuner i Göteborgsregionen. 

Göteborgsregionen tror att man under kommande året kommer arbeta mer med att utveckla 

kompetensmäklarfunktionen i delregionen. Kompetensmäklarrollen kan vara en person eller 

en arbetsgrupp. Kompetensmäklaren utgår från lokal basis men ska se till funktionella 

arbetsmarknadsregioner vid inhämtandet av kompetensbehov. Kompetensmäklaren ingår i 

lokala, delregionala och regionala sammanslutningar och ska ansvara gemensamt med 

analysgruppen regionalt för att ta fram frågor för behovsanalyser.  

 

Behovsbaserad utbildning är ett projekt för att utveckla yrkeshögskolans strategiska roll i 

kompetensplattformsarbetet lokal, regionalt, nationellt och internationellt. Verksamheten drivs 

lokalt med regional samordning och uppföljning. Arbetet kan t.ex. handla om tillvarata de 

kompetensbehov som inte blir tillgodosedda av yrkeshögskolan, bryta ut delar av en utbildning, 

lyfta ut vissa delar på vuxenutbildningen eller skapa nya utbildningar. 
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Möjligheternas värld är ett projekt som syftar till att skapa en mötesplats mellan näringslivet 

och skolelever för att skapa intresse för teknik och industri. Till exempel arrangerade man 

mässor och aktiviteter. Projektet drevs under 2015 med en finansiering på 200 000 kronor från 

Västra Götalandsregionen. Under 2016 fortsätter verksamheten i Göteborgsregionen och i 

Skaraborg men utan finansiering från Västra Götalandsregionen.   

 

Sustainergies är ett nationellt nätverk som matchar studenter intresserade av miljö och 

hållbar utveckling med mentorer med erfarenhet av hållbarhetsarbete. Syftet är att minska 

glappet mellan studier och arbetslivet och att öka intresset för hållbarhet. Projektet drevs under 

2014 och 2015 med finansiering på 240 000 från Västra Götalandsregionen. Både deltagare 

och arrangörer anser projektet som väldigt lyckat och det kommer fortsätta drivas i 

delregionerna i annan regi utan finansiering från Västra Götalandsregionen.  

 

Intize är en nationell satsning för att öka kunskap och intresse för matematik bland skolelever. 

Genom projektet matchade man studerande vid Högskolan Väst med elever i grundskolan. 

Projektet ansågs som väldigt lyckad av de inblandade och man fick till många 

mentorsmatchningar. Projektet hade mellan 2012 och 2014 en finansiering på 160 000 från 

Västra Götalandsregionen.  

 

Transfer Väst är en verksamhet som drivits i Väst Sverige i 10 år och de ser sig själva som 

en del av den långsiktiga kompetensförsörjningen i regionen. Projekt som drivits inom Västra 

Götalandsregionen syftar till att öka studieintresset hos gymnasieelever och inspirera för 

framtida yrkesval. Genom Transfer kan skolor beställa föreläsare som pratar om arbetsliv, 

ledarskap, inspiration och motivation, coaching och grupprocesser. Föreläsarna kommer från 

olika bakgrunder och branscher. Man jobbar aktivt med att få en jämn könsbalans bland 

föreläsarna och med att speciellt lyfta fram kvinnor inom teknikbranschen. Verksamheten följs 

löpande upp och både föreläsare, skolor och elever är väldigt nöjda med deltagandet. Projektet 

finansierades under 2015 av Västra Götalandsregionen och näringslivet och kommer att få 

fortsatt finansiering från regionen under 2016. 

 

Under 2014-2015 drevs en förstudie om ett College för gröna näringar som projekt 

medfinansierat av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund. Projektet 

drevs av Biologiska yrkeshögskolan i Skara och Naturbruksförvaltningen. Under uppstart 

genomfördes intervjuer med Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Man samarbetade 

med Naturbruksskolan i Nuntorp som haft planer på en liknande verksamhet. Under projektets 

gång upplevde man att det behöver arbetas fram ett nationellt collegeförslag för gröna näringar 

för att få större genomslag. Det finns en referensgrupp med representanter från 

Arbetsförmedlingen, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen, Skaraborgs 

kommunalförbund, lantbruksentreprenörer och GRO som ska ta frågan vidare.  

 

En betydande del av Västra Götalandsregionens aktiviteter är analysfunktionen där underlag 

för regionalt och delregionalt arbete utformas. De analyser, fördjupningar och prognoser som 

görs är en del av styrningen och organiseringen av kompetensplattformen och beskrevs därför 

i den delen i rapporten.  
 

4.2 Aktiviteter inom Boråsregionen 

Boråsregionen samverkar med Västra Götalandsregionen och de andra delregionerna i de 

aktiviteter som beskrivits regionalt ovan. Här nämns vidare exempel på aktiviteter som 

arrangerats inom delregionen. 

  

Man driver även branschråd och har skapat ett tiotal utbildningar inom textil och e-handel. Här 

nämns vidare exempel på aktiviteter som arrangerats inom Boråsregionen.  
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Arbetet med att förbättra förutsättningarna för att kartlägga och matcha kompetensbehov inom 

de befintliga branschområdena, har kompletterats med kontakter direkt med eller genom 

kontaktpersoner för branscher eller nätverk, såsom Teknikföretagen och kommunernas 

arbetslivsenheter. En förutsättning man såg för att kunna matcha behov av kompetens med 

utbildningsanordnares utbildningsutbud är att branscher och företag har· tillgång till verktyg 

som kan implementera processer i företagen där de kan användas för 

kompetensbehovsinventeringar.  

 

Ett exempel på ett befintligt verktyg för kompetensplattformsarbete är Kompetensinventering i 

befintligt näringsliv (KBN) som lokaliserades hos IUC Norrbotten och IUC Västerbotten för den 

gemensamma verksamheten IUC Kompetens Norr. Ett förslag för att använda KBN i Västra 

Götalandsregionen togs fram i samverkan med IUC-Sjuhärad. Ett av målen för KBN var att 

skapa några få men goda exempel på vad ett relevant kompetensinventeringsverktyg kan ge 

branscher, företag och offentliga organisationer för möjligheter att "framtidsspana" och 

förbereda sig i dialog med utbildningsanordnarna samt effektivisera utbud av och innehåll i 

erbjudna utbildningar. Syftet med aktiviteten är att så precist som möjligt kunna kartlägga 

företagens behov av utbildning för befintligt anställda och rekryteringsbehov, i dagsläget såväl 

som på tre års sikt. Genomförda kartläggningar ska kunna sammanställas och analyseras för 

att få fram det sammantagna kompetensutvecklings- och rekryteringsbehovet hos en grupp av 

företag. 

 

Ledningsgruppen för kompetensplattformsarbetet i Boråsregionen har tagit del av verktyget 

KBN: s utformning, förväntade användningspotential hos och effekter på mindre och 

medelstora företags möjligheter att med detta verktyg genomföra "framtidsspaning” genom 

kompetensinventeringar, vilka bedöms som goda då verktyget kan anpassas för olika 

branschtyper. Olika förslag på genomförande har diskuterats och offererats men beslut om 

genomförande med detta verktyg i framtiden har inte tagits. 

 

Utbudet av offentligt finansierade utbildningar i Västra Götaland med betoning på 

Boråsregionen har lärts ut genom besök av projektledaren för projektet VUP ramen för det 

gemensamma kompetensplattformsarbetet i samverkan med Västra Götalandsregionen. 

 

4.3 Aktiviteter inom Fyrbodals 

kommunalförbund 

Fyrbodals kommunalförbund samverkar med Västra Götalandsregionen och de andra 

delregionerna i de aktiviteter som beskrivits regionalt ovan. Här nämns vidare exempel på 

aktiviteter som arrangerats inom Fyrbodal.  

 

Representant från Fyrbodals kommunalförbund har varit med och tagit fram underlag inför 

ansökan till Tillväxtverket om projektet SYV-online. Inom ramen för projekt SYV-online har en 

undersökning, SYV Barometern, genomförts. SYV-barometern är en enkätundersökning riktad 

till studie- och yrkesvägledare. Projektgruppen för SYV-barometern har också tagit fram en 

elevenkät för uppföljning och analys av elevers attityd och uppfattningar om studie och 

yrkesvägledning, utbildnings- och yrkesval. 

 

Man har etablerat och drivit en webbplats för vuxenutbildning i Fyrbodals kommuner. 

www.vuxenutbildningfyrbodal.se 

 

http://www.vuxenutbildningfyrbodal.se/
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Förutom lokala och delregionalt kompetensråd driver Fyrbodal fyra nätverk för att samordna 

utbildningsarbete i delregionen. Nätverken är: ordföranden i nämnder med ansvar för 

utbildningsfrågor, förvaltningschefer i förvaltningar med ansvar för utbildningsfrågor, ansvariga 

inom vuxenutbildningen och ansvariga inom YH-utbildningen. Nätverken träffas regelbundet 

eller då behov uppstår och arbetar med frågor kring kvalité, ansökan, genomförande och 

tillgänglighet.  

 

l samband med SAAB: s konkurs genomfördes många träffar för fördelning av de extra medlen 

för yrkesvuxenutbildning. Gruppen fortsatte träffats utan medverkan ifrån Fyrbodal. Man har 

även genomfört dialogträffar med Skolverket om framtidens vuxenutbildning. 

 

Teknikcollege i Fyrbodal har certifierade utbildningssamordnare i Lysekil, Munkedal, 

Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Utbildningen verkar i nära samarbete med svenska 

teknik- och industriföretag.  

 

Vård- och omsorgscollege certifierade Fyrbodal under hösten 2015. Lokala college är under 

uppstart. 

 

Samhällsorientering för vuxna sker i Fyrbodal genom samverkan mellan kommuner och med 

delregional samordning och administration av utbildningarna. Trollhättan, Uddevalla och 

Vänersborg har anställt samhällskommunikatörer som genomför utbildningar för sina egna 

invånare och övriga kommuners invånare.  

 

Fyrbodal har startat en förstudie för att kartlägga och ta fram underlag för ett kommande 

huvudprojekt som ska minska skolavhopp och öka skolnärvaro. Arbetet planeras i samarbete 

med Skaraborg, Sjuhärad och Göteborgsregionens kommunalförbund. 

  

Fyrbodal planerar även att utveckla arbetet med praktiksamordning och arbetsplatsförlagda 

lärarutbildningar.  

 

Fyrbodal delfinansierar Scandinavian Science Cluster, en mötesplats för att intressera 

ungdomar för teknik och vetenskap och matcha ungdomars intresse med näringslivets behov.  

 

4.4 Aktiviteter inom Göteborgsregionens 

kommunalförbund 

Göteborgsregionen samverkar med Västra Götalandsregionen och de andra delregionerna i 

de aktiviteter som beskrivits regionalt ovan. Man har även drivit och utvecklat Validering Väst 

jämte kompetensplattformsarbetet som är nationellt ledande på valideringsområdet. Man har 

även ett nära samarbete med de college som finns i delregionen och ska med stöd av ESF-

medel driva projektet College Väst som startade 1 april 2016. Fokus i projektet ligger på att 

stärka befintliga college (Vård och omsorg samt teknik) och utveckla former och strukturer för 

samverkan mellan skola och arbetsliv inom området Livsmedel och Gröna näringar Här nämns 

vidare exempel på aktiviteter som arrangerats inom Göteborgsregionen.  

 

Praktikplatsen.se är ett webbaserat verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, 

utbildningssamordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som utvecklats av 

Göteborgsregionen. Idag finns praktikplatsen.se som stöd till alla delregioner. 

 

Utvecklingen av Syv-online projektleds av Göteborgsregionen. Syv-online är en dynamisk 

informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning och 
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samverkan mellan skola och arbetsliv. Webbplatsen utgår ifrån skolans styrdokument och de 

Allmänna Råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013). 

 

Miljöpraktik är ett samverkansprojekt mellan GR Skola Arbetsliv och GR Planering, som syftar 

till att med hjälp av PRAO på olika företag lyfta miljöfrågorna och ett hållbart samhälle genom 

att väcka tankar och funderingar hos eleverna kring framtidens olika valmöjligheter inom miljö 

och hållbart samhälle. Väcka tankar och funderingar kring hur företagen kan utveckla en 

miljöprofil. Ge eleverna en möjlighet att upptäcka ett yrkesområde inom miljö och hållbar 

utveckling som de är nyfikna på och som skulle kunna vara en del av deras framtid. Ge 

företagen en möjlighet att upptäcka ett kompetensbehov inom miljö och hållbar utveckling som 

skulle kunna vara en del av deras framtida rekrytering av medarbetare.   

 

Ytterligare aktiviteter: 

 

o Mötesplats för chefer inom kommunerna och arbetsförmedlingen kring 

kompetensförsörjning. 

o Regional YA-stödjare för att bistå arbetsplatser som vill anställa ungdomar med 

yrkesintroduktionsanställningsavtal. 

o Diverse insatser och aktiviteter inom ramen för Validering Väst. 

o Kompetensutvecklingsinsatser för stora grupper av personal inom kommunerna, 

under 2015 deltog cirka 8 000 personer. 

o Projekt sociala hänsyn vid upphandling, syftar till att bistå kommunerna att använda 

sociala hänsyn vid upphandling för att åstadkomma fler arbetstillfällen och 

praktikplatser.  

o FoU plattform för arbetsmarknad för att ge kommunerna kunskapsunderlag så att 

arbetsmarknadens funktionalitet förbättras. 

o Förstudie ”Motverka studieavbrott”, Göteborgsregionen har arbetet med frågan i 

många år men en förstudie gjordes i samtliga KF för att se hur arbetet kan växlas upp 

i samtliga delregioner.  

 

4.5 Aktiviteter inom Skaraborgs 

kommunalförbund 

Skaraborgs kommunalförbund samverkar med Västra Götalandsregionen och de andra 

delregionerna i de aktiviteter som beskrivits regionalt ovan. Här nämns vidare de aktiviteter 

som lyfts fram i intervjuer och dokumentstudier inom Skaraborg.  

 

Plattformen SYV-online återfinns i Skaraborg på hemsidan www.utbildningskaraborg.se. Man 

ser från kompetensforums sida att sidan förenklar för studie- och yrkesvägledare i Skaraborg 

att få en samlad bild av frågor som rör vägledning och den är väletablerad hos denna 

målgrupp. Genom samarbete med Utbildning Skaraborg säkerställer man att man jobbar åt 

samma håll utan att konkurrera. Utifrån syftet att stärka studie- och yrkesvägledningen genom 

ökad arbetsmarknadskunskap samt metoder för kvalitetssäkring av vägledningen har den 

delregionala samordnaren byggt nätverk och informerat om SYV-online främst vid större 

sammankomster med många deltagande vägledare på samma gång. Vägledare från olika 

kommuner och verksamheter har sammanförts i en referensgrupp. Workshops om SYV-online 

har genomförts i Lidköping och Falköping där information har getts om SYV-online och 
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diskussioner om kvalitetsutveckling varit aktuellt tema. Skaraborg har också varit värdar för en 

fortbildningsdag för yrkes- och studievägledare från hela Västra Götalandsregionen. 
 
l Skaraborg har ett pilotprojekt gällande validering av nyanländas yrkeskompetens bedrivits 
där man vidareutbildat tolkar i olika yrken och yrkesterminologi för att enklare validera 
kompetens införskaffad i andra länder. En hemsida har utarbetats, www.valideringstolk.se, 
som ett verktyg för fortsatt arbete. 
 

Ytterligare aktiviteter: 

 
o I marknadsförings- och lärande syfte har man genomfört seminarier och 

utbildningsinsatser, t.ex. ett återkommande Kompetensforum för samverkansparter 
samt tagit fram delregionala rapporter och handlingsplaner. Man har även hållit 
presentationer och deltagit vid seminariedagar, konferenser och nätverksträffar samt, 
genom nationell samverkan, tagit fram marknadsföringsfilmer.  
 

o Under 2011 var Skaraborg värdar för ett studiebesök från North East England, där 
man delade erfarenheter om matchningsarbete, om arbete med människor långt från 
arbetsmarknaden och om utvecklingsarbete för gröna näringar. 

 

o l samarbete med Campus Lidköping genomförde man en utbildning i omvärldsanalys, 

vilken genomfördes av Chalmers Tekniska högskola. Man har även koordinerat 

praktikplatser i samverkan med Göteborgsregionen under praktikplatsen.se. 

o I vår arrangeras en dag då flera av kompetensförsörjningsprojekten i Skaraborg 

presenterar sig. Man ska även få en nulägesbild från kommunalförbundet och 

Arbetsförmedlingen. De som bjuds in är tjänstemän, politik och arbetsmarknadens 

aktörer, privat och offentliga. 

o Kompetensforum Skaraborg har nyligen beslutat att arrangera en årligen 

återkommande omvärldsdag på temat kompetensförsörjning, då även lokala exempel 

kan lyftas fram. Första kommer ske under hösten i samband med utrullning av nya 

utbildning- och arbetsmarknadsprognosen.  

o I år är Skaraborgs kommunalförbund med och arrangerar Mångfaldsforum som består 

av fyra träffar med fördjupningstillfällen mellan varje föreläsningstillfälle. Detta är ett 

erbjudande och möjlighet för företagen i branschråden att på ett konkret sätt arbeta 

med jämställdhetsintegrering. 
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4.6 Sammanfattande figur med 

projektaktiviteter kopplade till prioriteringar 

i VG2020 
Nedan beskrivs hur projektaktiviteter finansierade av Västra Götalandsregionen och de fyra 
delregionerna är uttalat kopplade till de prioriteringar som tagits fram i VG2020. De 
projektaktiviteter som tas upp här är beslutade mellan 2014 och 2016. Innan 2014 drevs 
ytterligare projektverksamhet utöver dessa. Prioriteringarna faller under tre områden: 
  

o Att bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och 
arbetsliv 

o Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 

o Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet 

 

 

ORGANISATION 

 

PROJEKTAKTIVITET PRIORITERINGAR I VG2020 

VGR KOBRA Utveckla samordning inom utbildningssystemet för 

att möta framtidens kompetensbehov. 

 

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt 

lärande i företag och organisationer. 

VGR Intize  

 

Sustainergies  

 

Transfer Väst  

 

Möjligheternas värld 

Skapa en sammanhållen arena för ungas 
möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer 
 
Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden 
genom vägledning och validering 
 
 

VGR och 

delregionerna 

Validering Väst Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden 
genom vägledning och validering 

 

Bryta utanförskap och segregation och stärka 

kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv  

VGR och 

delregionerna 

SYV-online Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden 
genom vägledning och validering 

 
Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden 
genom vägledning och validering. 

VGR och 

delregionerna 

Rekas Effektiv kompetensförsörjning och livslångt 

lärande i företag och organisationer. 

VGR och 

delregionerna 

Praktikplatsen.se Skapa en sammanhållen arena för ungas 

möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer  

VGR/Skaraborg College för gröna 

näringar 

Utveckla en regional framtidsbild som stödjer 

hållbar utveckling i Västra Götaland (prioritering 

utöver de redovisade i figur 1). 

VGR/Skaraborg Branschråd Utveckla samordning inom utbildningsystemen för 

att möta framtidens kompetensbehov. 
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5. Slutsatser  
Slutsatserna baseras på de intervjuer och dokumentstudier som gjorts. Sweco utgår från 

tidigare erfarenheter samt från den teori och forskning som presenterades i inledningen av 

rapporten. Genomgången syftar till att skapa en helhetsbild av länets kompetensplattform och 

fokus ligger på vad som uträttats inom ansvariga organisationer. Det har inte varit möjligt att 

bedöma resultat eller dra slutsatser om hur väl genomförda de enskilda aktiviteterna har varit.  

 

Slutsatserna är summerande för hela regionens kompetensplattformsarbete. Eftersom 

delregionerna i stor utsträckning organiserar sig självständigt från övriga delregioner och 

Västra Götalandsregionen så kan det vara så att alla inte alltid känner igen sig i varje 

beskrivning och slutsats.   

 

5.1 Organisering i delregioner 

Västra Götalandsregionen är en politisk och administrativ indelning. Enheten är stor avseende 

såväl den geografiska ytan som befolkningsunderlaget. Den tid som krävs för transport mellan 

regionens olika ändar är så pass krävande att arbetspendling inte är vanligt förekommande 

mellan alla kommuner inom länet. Länet som helhet är på grund av dess storlek inte en 

funktionell enhet för arbetspendling. Länet består av sju lokala arbetsmarknadsregioner9 (LA-

regioner) som var och en de facto är funktionella enheter för arbetspendling. Valet att 

organisera kompetensplattformsarbetet inom de fyra delregionerna har inneburit att 

samordningen och besluten kommit närmare de funktionella geografiska enheterna vilket 

Sweco bedömer har varit ett bra val.   

 

I det delregionala arbetet med kompetensförsörjning finns det stora variationer mellan 

delregionerna i hur styrgrupper och arbetsgrupper är organiserade. Samtliga aktörer som 

intervjuats uppfattar den lokala anpassningen och den organiska utvecklingen som en 

förutsättning för att utveckla verksamheten. Den sammanhållna kompetensförsörjningen 

anpassas till de förutsättningar som finns i de organisationer som väljer att vara aktiva i 

samverkan. Det har inte heller funnits krav från något håll på att delregionerna ska bygga sin 

verksamhet likformigt. Sweco bedömer att den utveckling som varit är lämplig och helt i linje 

med de uppdrag som delregionerna haft. Delregionernas arbete ligger i linje med de regionala 

prioriteringarna även om de organiserat sig olika. 

 

Det finns ändå enligt Sweco, och de intervjuade, mycket att vinna på att samordna delar av 

arbetet på regional nivå vilket även görs. Fördelarna med att samordna delregionerna handlar 

framförallt om kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I vissa fall har det genererat likformig 

verksamhet som exempelvis ett antal operativa projekt som vi skrivit om samt verksamheten 

inom Validering Väst. Under mässor och konferenser som arrangerats av delregionerna har 

kommuner som kommit längre inom kompetensplattformsarbetet lyfts fram som goda exempel 

och rådgivare till andra aktörer.  

 

En styrka med att ha flera offentliga aktörer inom kompetensplattformarna har varit att kunna 

undvika hinder med upphandlingsregler. Kommuner och myndigheter kan vara begränsade på 

grund av interna bestämmelser och ramavtal och då kan den mest lämpade ansvara för 

upphandlingen.    

 

Delregionerna har i liten utsträckning kontakt med statliga aktörer, bortsett från kontakten med 

den lokala/regionala Arbetsförmedlingen. Västra Götalandsregionen har å andra sidan mycket 

                                                      
9 SCB:s indelning år 2014 
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kontakt med flera statliga och nationella aktörer och är på så sätt kanalen mellan delregioner 

och det nationella.  

 

5.2 Förankring i kommunerna 

Avsikten med de delregionala kompetensplattformarna har varit att frågorna efter de 

initierande första åren ska inkluderas i ordinarie verksamhet, främst i kommuner. Idag varierar 

framgångarna i delregionerna och inom delregionerna varierar det hur intresserade och 

anpassningsbara enskilda kommuner är. Det innebär också att det är svårt att dra generella 

slutsatser för de fyra kommunalförbundens förankring i kommunerna. Det gäller framförallt för 

Göteborgsregionen som har en större befolkning och annan befolkningsstruktur än de andra 

kommunalförbunden, och har ett sen tidigare strukturerat arbete för 

kompetensförsörjningsfrågor. Slutsatserna nedan gäller således framförallt Fyrbodal, 

Skaraborg och Sjuhärads kommunalförbund.  

 

Man upplever från delregionernas sida att verksamheten blir bunden till enskilda aktörers vilja 

och energi att driva kompetensfrågorna i sina nätverk. Inom kommunalförbunden upplevs 

mottagligheten i kommuner variera både beroende av vilken kommun det handlar om och även 

beroende av vilken sektor i kommunen som är berörd. Den organisatoriska problematiken är 

också nära kopplad till finansiering då vissa kommuner har kompetensplattformsaktiviteter och 

tjänster som del av ordinarie budget medan andra driver kompetensplattformsarbetet genom 

enskilda projekt.  

 

Västra Götalandsregionen ser kommunalförbunden som en öppning in till kommunerna medan 

kommunalförbunden menar att många kommuner saknar intresse och tid trots att incitamenten 

för att implementera kompetensplattformens förslag bör vara starka. Det finns således en 

skillnad i uppfattning om hur integrerad i kommunerna ett kommunalförbund egentligen är. 

Swecos uppfattning är att kommunalförbunden visserligen ägs av kommunerna som ingår i 

det men att kommunalförbunden inte har en överkommunal karaktär. Inom de flesta områden 

är kommunalförbunden en resurs snarare än en auktoritet och så även inom utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitiken. I det avseendet har kommunalförbunden då svårt att påverka den 

kommunala verksamheten och de bör betraktas som en regional till stora delar fristående aktör 

och inte en kommunal. 

 

För att förstå den svåra utmaningen med att påverka kommuner tar vi oss tillbaka till teorin i 

början av rapporten. När vi använder teorin i de här slutsatserna kan vi göra bedömningen att 

kommunalförbunden är de nätverkande, kunskapstunga och flexibla aktörerna medan 

kommunerna med reglering och självbestämmande rationellt förvaltar stora organisationer 

som möter medborgarna. Självbestämmandet gäller kommunen som helhet och i praktiken 

även respektive förvaltning när detaljstyrningen finns inom förvaltningen och inte på 

övergripande nivå. 

 

Kommunalförbundet kan påverka kommunen endast genom att erbjuda ett stöd som är 

efterfrågat. Kommunen har tolkningsföreträde för vad som anses vara relevant att satsa på 

och kommunalförbundet måste anpassa sitt erbjudande till de restriktioner som finns i 

kommunen. Resursbrist, ointresse, svårigheter med att ändra rutiner med mera är hinder som 

är svåra att överbrygga. Förankringsarbetet bör starta nära hindren snarare än att det bästa 

förslaget ska ”säljas in”.    
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5.3 Aktörer i kompetensplattformarna 

Västra Götalandsregionen och delregionerna anser i det stora hela att de har nått de 

målgrupper som de önskar nå. Att skapa nätverk och forum har varit en tydligt stark del av 

kompetensplattformsarbetet och summerat finns, på gott och ont, sannolikt fler än hundra olika 

organisationer direkt involverade i samordningen. De delregioner som samverkar med 

representanter och nätverk från näringslivet önskar mer samverkan med just näringslivet. 

Några ser även ett behov av mer representation från de kommunala näringslivsenheterna. 

Västra Götalandsregionen ser för sin egen del gärna mer kontakt med folkbildningsområdet.    

 

5.4 Fördelar och utmaningar med att 

samordna kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjning relateras ofta grovt till utbildning och arbetsmarknad men om vi bryter 

ner det i mindre beståndsdelar finns många kritiska faktorer att hantera på alla nivåer från 

politisk nivå till individnivå. I följande figur listar vi en mängd faktorer som påverkar 

kompetensförsörjning. 

 

Figur 5. Kompetensförsörjningens kritiska faktorer 

 
Kompetensplattformen har sammantaget samlat 49 kommuner och sannolikt minst lika många 

aktörer utanför kommunerna. Det är tydligt att Västra Götalandsregionen totalt sett har lyckats 

skapa en omfattande bredd i de stödstrukturer som byggs inom regionen och inom 

delregionerna. Bredden ger sannolikt goda förutsättningar för att nyttja och samverka med de 

mest relevanta aktörerna för kompetensförsörjningens alla delar.  

 

Många av de vi intervjuat vill ha mer arbetsgivarkontakter men det går redan nu att konstatera 

att många branschråd och kommunala arbetsgivarkontakter är aktiva inom plattformen10.  

 

Baksidan av myntet är att kompetensförsörjningen är ett område som är så stort att det är svårt 

att faktiskt ha ett helhetsgrepp kring det. Risken är då att samverkansorganisationen blir större 

                                                      
10 Se figur 4 i kapitel 4.9.  
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än vad som är möjligt att hantera med befintliga resurser och att det uppstår ett missnöje med 

vad som faktiskt uträttas utanför de strategiska grupperingarna. 

 

5.5 Styrning 

Västra Götalandsregionen har låtit delregionerna organisera sin egen styrning på det sätt som 

är mest lämpligt utifrån de delregionala förutsättningarna. Utöver den styrningen finns den 

regionala utvecklingsstrategin VG2020 som innehåller prioriteringar som all verksamhet ska 

beakta.  

 

Prioriteringarna i VG2020 och de generella prioriterade frågorna jämställdhet och integration 

finns närvarande på regional och delregional nivå. Verksamhet stäms av mot den regionala 

strategin men det finns inte ambitioner att alla prioriteringar ska beaktas hela tiden. 

Kompetensplattformen ligger med verksamhet inom matchning, validering och samverkan 

redan i idén i linje med prioriteringarna:  

 

o Bryta utanförskap och segregation  

o Stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 

o Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet 

o Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft 

o Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska 

o Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering 

o Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer 

o Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens 

kompetensbehov 

 

Ett särskilt projekt inom Göteborgsregionen och Skaraborgs kommunalförbund, 

praktikplatsen.se, är en direkt konsekvens av prioriteringen i VG2020: 

  

o Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer  

 

Det finns även andra prioriteringar i VG2020 som i flera fall omfattas av verksamhet inom 

kompetensplattformen. I de samtal som Sweco haft med representanter är det tydligt att 

verksamheten och organiseringen utvecklas organiskt utifrån vad som är möjligt med befintliga 

resurser, vilka nätverk som finns tillgängliga med mera. Att det ligger i linje med VG2020 

upplevs som stärkande men inte styrande.   

 

Det finns även delregionala mål men dessa är i regel integrerade i VG2020 eftersom 

kommunalförbunden varit med i att utforma strategin.  

 

5.6 Finansiering 

Västra Götalandsregionens tidigare finansiering av personal för koordinering i delregionerna 

har ersatts av att kommunalförbunden nu finansierar den personalen med egen budget. 

Enstaka delregionala projekt pågår och stärker upp finansieringen men i huvudsak är det 

ordinarie driftsbudget som finansierar koordineringen av verksamheten. Undantaget är 

Skaraborgs kommunalförbund som finansierar koordineringen med utvecklingsmedel från 

Västra Götalandsregionen.  
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Fördelen med att kommunalförbund finansierar sin egen koordinering är att ägarskapet blir 

tydligare delregionalt. Nackdelen är att finansieringen nu upplevs vara mer tillfällig samtidigt 

som det blir viktigare att en majoritet av förbundets kommuner är positiva.  

 

5.7 Aktiviteter 

Swecos uppfattning är att de aktiviteter och projekt som drivs inom 

kompetensplattformsarbetet generellt är lyckade i genomförandet och att man genom enskilda 

projekt tagit steg från strategisk samordning till praktiskt arbete som på sikt kan förbättra 

matchning mellan utbildning och arbetsmarknad.  

 

Inom ramen för kompettensplattformsarbetet sker en stor mängd aktiviteter och projekt. De 

projekt som fått medfinansiering av Västra Götalandsregionen och/eller delregionerna är tydligt 

kopplade till VG2020, framförallt de prioriteringar som faller under områdena livslångt lärande 

för ökad delaktighet och konkurrenskraft och att bryta utanförskap och segregation och stärka 

kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv. Projekten Transfer Väst, Sustainergies, Intize 

och Möjligheternas Värld handlar alla om att skapa kontakter mellan skolelever, 

universitetsstudenter och näringslivet genom mentorskap och inspirationsföreläsningar. De 

utvärderingar som har gjorts för att följa upp dessa projekt visar att samtliga projekt varit 

mycket lyckade och uppskattade och att man fått till ett stort antal matchningar. Det finns även 

planer på att driva vidare samtliga projekt även om finansiering och organisation inte var helt 

klart när slutrapporterna som denna genomgång tagit del av skrevs.  

 

De aktiviteter som skett delregionalt handlar framförallt om samverkansplattformer, som SYV-

online, och strukturer för att ta fram behovsanalyser, som REKAS och Avanto Micro. Kopplat 

till VG2020 rör dessa aktiviteter prioriteringar som effektiv kompetensförsörjning och 

utvecklande av samordning inom utbildningssystemet. Utöver detta har en mängd mässor, 

studieresor, nätverksträffar etc. organiserats inom delregionerna och mellan dem. Flera styr- 

och arbetsgrupper har också deltagit i kunskapsutbyte och samverkan med andra svenska 

regioner och kompetensförsörjningsprojekt internationellt. 

 

5.7.1 JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIVET I AKTIVITETER 

Både inom aktiviteter i de delregionala plattformarna och i projekt finns ett 

jämställdhetsperspektiv närvarande. I de rapporter som lämnats till VGR beskrivs 

jämställdhetsarbetet generellt i svepande termer och det är svårt att veta vilken typ av 

aktiviteter som faktiskt sker och vilket typ av jämställdhetsarbete de syftar till. I intervjuerna 

som gjorts för denna genomgång framkommer det att alla delregioner arbetar med att påverka 

könsstereotypa utbildnings- och branschval. Alltså vill man få tjejer intresserade av teknik, 

fordon och industri och killar intresserade av vård och omsorg. Påverkansarbetet drivs genom 

föreläsningar, studiebesök etcetera. Man uppger också att man aktivt försöker påverka miljön 

på dessa arbetsplatser så att de är inkluderande för alla anställda oavsett kön. I Skaraborg 

drivs EDCS Equality Development Center Skaraborg som är en kunskapsresurs för att vägleda 

organisationer, företag och kommuner i jämställdhets- och mångfaldsarbete.  

 

5.7.2 MILJÖPERSPEKTIVET I AKTIVITETER 

Dokumentation från delregionerna och projekt i form av slutrapporter och lägesrapporter 

uppger alla att man följer Västra Götalandsregionens miljö- och resepolicy. Det innebär att 

möten sker via video och telefon om det går och att resor i första hand görs kollektivt. Man 

beskriver även på flera håll att mycket arbete görs på hållbarhetsområdet och att den gröna 

sektorn växer inom många yrkeskategorier. College för gröna näringar och 
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mentorskapsprogrammet Sustainergies är de exempel som finns på aktiviteter som rör miljö- 

och hållbarhetsfrågor.  

 

5.7.3 INTERNATIONALISERINGSPERSPEKTIVET I AKTIVITETER 

För att lära och läras internationellt har flera studieresor ordnats utomlands med syfte att hämta 

upp och sprida goda exempel på matchningsverksamhet. Till exempel har representanter från 

Västra Götalandsregionen och delregionerna genomfört studiebesök till Wales inom 

EARLALL, samverkan i det europeiska nätverket för livslångt lärande.  

 

5.7.4 INTEGRATIONSPERSPEKTIVET I AKTIVITETER 

Många aktiviteter har utförts inom integrationsområdet. Framförallt handlar det om samverkan 

med SFI och till viss del Migrationsverket, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och 

flyktingboenden. Samtliga aktörer som intervjuats inom denna genomgång ser det stora antal 

nyanlända som kommit till regionen under senaste året som en av de största utmaningarna för 

framgång eller motgång inom kompetensförsörjning. Den samverkan som sker med SFI 

handlar framförallt om att kunna erbjuda språkundervisning för att kunna snabba på 

integrationsprocessen medan de nyanlända väntar på sitt uppehållstillstånd. Man ser även att 

det finns ett behov av att etablera bättre strukturer för att kunna möta både nyanlända 

analfabeter och individer med högre utbildning. I kommunerna ser man en stor 

integrationsutmaning i skolorna som är överfulla och saknar lärare. Fyrbodal uppger att de 

försöker få till en Regional överenskommelse om integrationsfrågor.  

 

Inom Validering Väst är nyanlända en särskilt viktig målgrupp och valideringsverktygen 

anpassas för att bli så effektiva som möjligt för att integrera nyanlända på arbetsmarknaden. 

 

5.8 Behovsanalyser 

Inom delregionerna finns det styr- och/eller arbetsgrupper med en bred sammansättning av 

aktörer. Dessa avgör tillsammans pragmatiskt vilka verksamhetsbehov som finns. 

Kompetensbredden, och därmed förankringen i utbildnings- och arbetsmarknaden, ska 

försäkra att rätt beslut tas.  

 

Analys av arbetsmarknadens behov görs med olika parallella arbetssätt. Prognoser från 

Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen upplevs ge stöd inför beslut samt en utblick 

från den arbetsgrupp som hanterar frågan. Insatserna beslutas dock pragmatiskt för att utnyttja 

de vägar och arenor som för tillfället finns tillgängliga så prognoserna kan sägas bli en del i en 

helhetsbedömning.  

 

Utöver det generaliserbara prognosarbetet har det gjorts delregionala undersökningar samt att 

de delregionala kompetensmäklarna är aktiva i kontakten med arbetsgivare och på så sätt ser 

lokala behov. 

 

5.9 Lyckad verksamhet inom 

kompetensplattformen 

Kompetensplattformen på regional och delregional nivå är helt beroende av att flera 

organisationer samverkar med varandra. Samverkan är förutsättningen för resultat och 

motiverar satsningen. Sweco bedömer att samtliga delregioner tydligt har utvecklat fungerande 

samverkan men att delregionerna kommit olika långt med det. Det finns flera orsaker till 
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variationen. Kommunalförbunden fungerar olika, koordinatorerna är olika som tjänstemän, 

kommunalförbunden har olika historia, det finns olika förväntningar på dem, legitimitet är olika 

stark med mera. Utifrån dessa olika förutsättningar har det inte varit möjligt att inom uppdraget 

urskilja vad i samverkansdelen som i delregioner kan anses vara lyckade exempel.  

 

Stödfunktionen Validering Västs omfattande verktygslåda för validering samt organisationens 

nyttjande av kommuner, kommunövergripande nätverk, delregioner, utbildare, 

praktikanordnare, Arbetsförmedlingen och näringslivet kan i stället ses som en definierbar 

verksamhet att uppmärksamma som ett lyckat exempel. Validering Väst knyter samman hela 

regionen och har anpassat, och anpassar, verktyg för regionala och delregionala behov. 

Validering Västs omfattning har bidragit till att organisationen är väl känd vilket är en 

förutsättning för att arbetsgivare ska acceptera valideringar.  

 

Validering är ett koncept som är väl lämpat för att motverka både arbetslöshet. Utveckling och 

anpassningar kan löpande göras för att hantera uppkomna utmaningar. På så sätt ligger 

verksamheten väl i linje med prioriteringar i VG2020.  
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6. Förslag inför framtiden 
Fortsatt organisk utveckling på delregionens villkor 

Sweco föreslår att kompetensplattformen även fortsatt ska utvecklas organiskt utifrån de 

regionala, delregionala och kommunala förutsättningarna. Fokus på att bygga stödstrukturer 

och en stabil samverkansorganisation som flexibelt kan fyllas med operativa aktiviteter bör 

vara fortsatt prioriterat. En tydligare styrning från Västra Götalandsregionen önskas i vissa 

lägen men Sweco anser att regionen även i fortsättningen bör undvika att styra delregionerna 

eftersom den delregionala och lokala anpassningen är en förutsättning för fungerande 

samverkan.  

 

Västra Götalandsregionen bör fortsätta vara med och finansiera de gemensamma 

stödstrukturerna Validering Väst, REKAS, SYV-online och Praktikplatsen.se. Det regionala 

analysarbetet bör även det vara fortsatt prioriterat. Swecos uppfattning är att Västra 

Götalandsregionen ofta ger det delregionala arbetet ökad legitimitet och därför är det lämpligt 

att på olika sätt visa närvaro i det delregionala arbetet.   

 

Delregionalt i stället för kommunalt fokus 

Ambitionen att kommunerna ska bli bärare av verksamheten kan fortsätta om så önskas men 

alternativ bör ses över. Ett alternativ är att med tanke på resurser och mandat fokusera på den 

delregionala nivån som en stödstruktur för de kommuner som faktiskt är intresserade av att få 

stöd. Delregionerna behöver inte ha en passiv inställning men inte heller uppleva missnöje 

över att det är svårt att påverka kommuner. Delregionerna kan då fokusera på att skapa arenor 

för dialog och erfarenhetsutbyte samt i vissa fall erbjuda konkret stöd. I en delregional mer 

renodlad stödorganisation kan de aktörer som är med fokusera på vad den egna 

organisationen kan bidra med i stället för att vara beroende av vad andra kan utveckla vidare.  

 

Nätverk för kontakt med kommunerna 

Om kommunerna ska vara bärare av kompetensplattformens förslag så bör förankringsarbetet 

även ske på lägre tjänstemannanivåer än kommunledning och förvaltningsledning. Nätverk 

inom sektorer och professioner som exempelvis studie- och yrkesvägledare, socialtjänst och 

lärare bör nyttjas som de direkta kontakterna in till kommunen.  
 
Förtydligad identitet 

Västra Götalandsregionen bör tillsammans med delregionerna utarbeta en kortfattad 

beskrivning av vilka de är, varför de finns, vilka områden de verkar inom samt med vilka medel. 

Styrkedjan som sträcker sig mellan regionen, delregionerna och kommunerna bör tydliggöras. 

En gemensam beskrivning kommer att vara ett stöd i fortsatt kommunikations och 

påverkansarbete samt för den egna identiteten. 
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7. Källor 

7.1 Intervjuer 
Telefonintervjuer genomfördes med följande aktörer med yrkesroller kopplade till 

kompetensplattformsarbetet i regionen: 

 

Anders Carlberg Västra Götalandsregionen, chef FoUU, regional utveckling, 

Mats Granér Västra Götalandsregionen, chef enheten för samhällsanalys 

Marje-Leena Lampinen Västra Götalandsregionen, projektledare kompetensplattformen 

Kristina Jonäng Västra Götalandsregionen, politiker, beredning för hållbar utveckling 

Eva Lundh Västra Götalandsregionen, Chef HR strategiska 

Björn Dufva Hellsten Validering Väst, verksamhetsansvarig 

Niklas Pettersson Arbetsförmedlingen, branschstrateg 

Catarina Carlehed Skaraborgs kommunalförbund 

Johan Strömberg Skaraborgs kommunalförbund 

Karin Jansson Fyrbodals kommunalförbund 

Lars Linden Fyrbodals kommunalförbund 

Christel Bäckström Göteborgsregionen 

Ulrica Furby Göteborgsregionen 

Håkan Blixt Boråsregionen 

Charlotte Stigh-Brüsin Boråsregionen 

Thomas Åhman Boråsregionen 

 

 

7.2 Dokument 
 

274 diarieförda dokument inom kategorierna:  

Ansökan, beslut, lägesrapport, tjänsteutlåtande, slutrapport, tidningsartiklar, filmklipp, 

mötesanteckningar, handlingsplan, protokollsutdrag samt Gunilla Bergström Casinowskys 

rapport Kompetensplattformen i Fyrbodal – en granskning av etableringsfasen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapporten kan laddas ner från 

www.vgregion.se/regionutveckling/utvardering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


