
De årliga kompetensförsörjningsdagarna för de regionala 
kompetensplattformarna, SKL, nationella myndigheter & 

departement 

Bakgrund 
• Kompetensplattformsuppdraget spänner över flera politikområden; utbildning, arbetsmarknad, näringsliv, integration 

etc. och berör därav flera olika organisationers, myndigheters och departements verksamheter 
• Allt fler myndigheter och organisationer ser att de har användning av de regionala kompetensplattformarna  
• De regionala kompetensplattformarna har behov av dialog med SKL, berörda myndigheter och departement 
• Det finns behov av att samordna mötesplatserna mellan de regionala kompetensplattformarna, SKL, nationella 

myndigheter och departement för ett ökat lärande och ett mer effektivt utnyttjande av både personella och ekonomiska 
resurser 

 
Syfte 
• Ökat lärande om vad som fungerar och kan göras för att skapa en bättre fungerande regional kompetensförsörjning 
• Ökat lärande om roller och samverkansmöjligheter 
• Spridning av goda exempel från de regionala kompetensplattformarna samt plattformarnas arbete inom ramen för 

Tillväxtverkets kompetensförsörjningsprogram 
 
Mål 
• Anordna gemensamma och samplanerade nätverksdagar med tydliga teman och med lärande och dialog i fokus  
• Två gemensamma nätverksdagar per termin (Reglab/Regkomp, SKL, berörda myndigheter och departement)  

Två dagar i mars varje år 
Två dagar i oktober varje år 

• En kontaktperson utses på varje berörd myndighet, Tillväxtverket ansvarar för uppdaterad kontaktlista  
• Kontaktpersonerna vet vem de kan vända sig till för att ge inspel om aktuella frågor till programplaneringen  
• Kontaktpersonerna är aktiva i att ge inspel och deltar på för dem relevanta delar av kompetensförsörjningsdagarna 
 



Beslut om 
nästa steg 

Samordnings
-gruppens 
deltagare 

2014 

Myndigheter 

Monika Kväl 

Örjan 
Johansson  

 

Departement 

Carl-Johan 
Klint 

 

SKL 

Mats 
Söderberg 

Lena 
Lundström 

 

Reglab 

Diana 
Unander 
Nordle 

Karin Botås 

Regionala 
kompetensplattformar 

(Reglab-nätverket) 

Region Blekinge 

Region Dalarna 

Region Gotland 

Region Gävleborg 

Region Halland 

Region Jönköping 

Region Skåne 

Region Värmland 

Region Västerbotten 

Region Örebro 

Regionförbundet Jämtland 

Regionförbundet Kalmar Län 

Regionförbundet Södra 
Småland 

Regionförbundet Sörmland 

Regionförbundet Uppsala 

Östsam 

Västra Götalandsregionen 

Länsstyrelsen Norrbotten 

Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Länsstyrelsen Västmanland 

Myndigheter 

 

 

 

 

 

Arbetsförmedlingen 

ESF-rådet 

Folkbildningsrådet 

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor 

SCB 

Skolverket 

Tillväxtanalys 

Tillväxtverket 

Universitets- och högskolerådet 

Universitetskanslersämbetet 

YH Myndigheten 

 

 

 

 

 

SKL 

Avd f lärande o arbetsmarknad 

Avd f arbetsgivarpolitik 

Avd f tillväxt o samhällsbyggnad 

Deltagande kommunförbund i 
Regkomp 

Departement 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Näringsdepartementet 

Utbildningsdepartementet 

• Samordningsgruppen beslutar om tema för 
konferensdagarna efter inspel från sina egna och övriga 
myndigheter, departement och organisationer 
 

 



De årliga kompetensförsörjningsdagarna för de regionala 
kompetensplattformarna, SKL, nationella myndigheter & 

departement 

Roller 
• En samordningsgrupp bildas med ansvar att hämta in och förmedla inspel från sina egna och övriga myndigheter , 

departement och organisationer om vilka frågor som är aktuella och som kan vara lämpliga som programpunkter på 
kompetensförsörjningsdagarna.  

• Representanterna för Reglab-nätverket ansvarar för att inhämta inspel från de regionala kompetensplattformarna 
• Representanterna för Tillväxtverket ansvarar för att inhämta inspel från myndigheterna 
• Representanten för Näringsdepartementet ansvarar för att inhämta inspel från övriga departement 
• Representanterna för SKL ansvarar för att inhämta inspel från berörda avdelningar på SKL samt de kommunförbund som 

tidigare deltagit i Regkomp 
 

Arbetssätt  
• Samordningen sker i huvudsak via epost och telefon 
• Koordinatorerna för de regionala kompetensplattformarnas Reglab-nätverk (som väljs på 2 år) sammankallar 

samordningsgruppen 
• Kontakpersonerna på myndigheter, departementen och SKL kontaktas av representanter för samordningsgruppen inför 

planering av mötesdagarna och kan själva höra av sig direkt till gruppens representanter med inspel om aktuella frågor 
• Samordningsgruppen beslutar om tema för konferensdagarna efter inspel från sina egna och övriga myndigheter, 

departement och organisationer 
• 2 innehållsansvariga från reglabnätverket, som väljs från gång till gång, deltar och ansvarar för detaljplaneringen av 

dagarna samt praktiska förberedelser 
 
Deltagande 
• I god tid innan nätverksdagarna görs ett utskick till regioner, SKL, myndigheter och departement och kontaktpersonerna på 

respektive organisation med information om vilka teman som kommer att vara aktuella för  nästa träff. Därefter avgör 
respektive part vad som är relevant att delta på.  

 


