
  

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna!  

25-26 oktober 2017, Stockholm 

Ett nätverk och en mötesplats, två heldagar vår och höst, med 

lärande och dialog i fokus, för regionalt utvecklingsansvariga, SKL, 

departement och nationella myndigheter.  
 

 

Dag 1: Flernivåsamarbete för bättre matchning 

NÄR: 25 oktober 2017, 09.30-17.15 med lunch och fika 

VAR: Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 

VÄRD: SKL och Reglab 

 

09.30   Frukostmingel 
 

10.00  Välkomna 
Dagens värdar hälsar välkomna. Gustaf Rehnström, SKL och Sunny Sandström, Reglab 
 
Moderatorer: Maria Svensson Hallberg och Thomas Lundberg 
 

10.30  Aktuellt från Näringsdepartementet 
Aktuellt från Näringsdepartementet och lägesuppdatering om de inskickade riktlinjerna 
för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Carl-Johan Klint, Näringsdepartementet 
 

11.00  Nätverkets syfte – del 1 
Kompetensförsörjningsdagarna har vuxit i popularitet, och många är intresserade av 
komma med i nätverket. Samordningsgruppen tar därför initiativ till samtal i två delar 
om nätverkets syfte. Första delen innehåller en kort backspegel och workshop. Marja-
Leena Lampinen och Anna Knutsson, från nätverkets samordningsgrupp 
 

12.00  LUNCH 
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13.00 

  
Ett digitaliserat arbetsliv  
Omvärldsspaning om de möjligheter och hot som kommer av nya trender på 
arbetsmarknaden i form av egenanställningar, gigekonomi och digitalisering. Carl Melin, 
samhällsanalytiker och forskningsledare, Futurion 

 
13.40 

  
Regeringskansliet informerar 
Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet. Cecilia Eng-Jacobsson, 
Arbetsmarknadsdepartementet 
 

14.00  Hållbart arbetsliv - Socialfondens tematiska plattform  
Forte presenterar kort sitt uppdrag från ESF-rådet och vill ha inspel i hur plattformen 
bästa ska möta olika behov. Lars Wärngård, Senior rådgivare, Forte 
 

14:30  Fika och samtal 
Tid för en gruppdiskussion över varm dryck, eller en walk-and-talk om vädret tillåter.  

 
15.00  Nationell överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner 

och landsting 
Vad innebär den nationella överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges 
kommuner och landsting? Information och samtal om bakgrund, behov och framtid.  
Mikael Sjöberg, GD Arbetsförmedlingen, Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och landsting 
 

15.25 

 
 Tre generaldirektörer och en verkställande direktör – ett samtal om samverkan 

Vi blir allt mer beroende av samverkan, inte minst inom kompetensförsörjningsområdet 
med många politikområden inblandade. Panelen ger sin syn på samverkan och det finns 
utrymme för inskickade frågor. Punkten avslutas med kort information från ESF-rådet 
respektive Tillväxtverket. Mikael Sjöberg GD Arbetsförmedlingen, Lars Lööw, GD Svenska 
ESF-rådet, Gunilla Nordlöf GD Tillväxtverket, Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och landsting 
 

16.10  Gruppdiskussion 
Vi reflekterar tillsammans över vilka behov vi har inför samverkan i det egna arbetet. 
Vad behöver myndigheterna för att kunna delta i samverkan? Vilka behov har regionalt 
utvecklingsansvariga av myndigheter i samverkan? 
 

17.00 
- 17.15 
 

 Summering av dagen och information om morgondagen  
 
 
 
Nätverksmingel och gemensam middag på Vapiano Skrapan, Götagatan 78 för 
den som vill, ca 18:00. 
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Dag 2: Utbildningssamverkan i konkurrens 

NÄR: 26 oktober 2017, 08.30-15.00, med lunch och fika 

VAR: Lokal Platon och Aristoteles, Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8, Stockholm 

VÄRD: Tillväxtverket 

 

08.30  Välkomna tillbaka! 
Dagens värd hälsar välkomna. Camilla Karlsson, Tillväxtverket 
 
Moderatorer: Maria Svensson Hallberg och Thomas Lundberg 
 

08.50  Aktuellt från Utbildningsdepartementet 
Regeringskansliet informerar. Christina Hassel, Utbildningsdepartementet 
 

09.10  Pågående reformarbete inom vuxenutbildning – inblick i två regionala 
exempel 
Erfarenheter kring samverkan från Skolverkets ESF-projekt Regiovux i Skaraborg, 
samt Region Skåne om plattform för samverkan mellan AF och Vux. Johan Lindell, 
Skaraborg, i Västra Götaland, och Eva-Britt Grönlund, Region Skåne 
 

09.45  Genväg till yrkeskompetens – ett start-up perspektiv 
Utbildningsaktörer som erbjuder intensivyrkesutbildningar blir allt fler - privata 
liksom non-profit. Technigo är en startup som arrangerar 12-veckors bootcamp i 
programmering, som ska leda till jobb. Hanna Pettersson, Technigo 
 

10.00  Fika och samtal 
Fortsätt samtalet om yrkesutbildningar över fikat, eller pausa på eget vis. 

10.25  Branschbehov – nedslag IT 
Swedsoft – vilken är mjukvarans roll i konkurrenskraftiga utbildningar? Hur 
Swedsoft arbetar med utbildning och kompetensförsörjning. Diana Unander Nordle, 
Swedsoft 
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10.50  Arbetsmarknadsutredningen 
Arbetsmarknadsutredningens arbete med en utvecklad studie- och yrkesvägledning 
samt det fortsatta arbetet med tilläggsdirektivet från juni som bl.a. innehåller frågan 
om arbetsmarknadspolitikens samverkan med regional nivå för att stärka 
kompetensförsörjningen. Elsa Engström, Arbetsmarknadsutredningen 
 
 

11:30 
 

 Konceptet Industrinatten 
IUC Syd har fått i uppdrag av Tillväxtverket att stödja regioner som vill använda 
konceptet Industrinatten. Varför använda konceptet? Vad behövs för förarbete? 
Efterarbeten och resultat - vad är gemensamma frågor att driva för deltagande 
regioner? Jenny Bramell, VD, IUC Syd 
 

12:00  Lunch 
 

13.00  Vägledning för regional samverkan om validering 
Presentation av valideringsdelegationens arbete med slutsatser för vägledning. 
Anna Kahlsson och Elin Landell, Valideringsdelegationen 
 

14.00  Nätverkets syfte – del 2 
Vi samlar upp samtalen om nätverkets syfte från föregående dag och beslutar om 
nästa steg. Marja-Leena Lampinen och Anna Knutsson från nätverkets samordningsgrupp 
 

14.35 - 15.00  Summering av kompetensförsörjningsdagarna 
Vi avslutar genom att sammanfatta och utvärdera dagarna. 

 

Har du frågor och inspel? Hör gärna av dig till:  

Anna Knutsson, anna.knutsson@region.sormland.se    

Marja-Leena Lampinen marja-leena.lampinen@vgregion.se 

 

Välkommen, önskar samordningsgruppen!  

Anna Knutsson, Regionförbundet Sörmland  

Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen  

Sunny Sandström, Reglab 

Carl Klint, Näringsdepartementet 

Camilla Karlsson, Tillväxtverket 

Anna Viklund, Arbetsförmedlingen  

Gustaf Rehnström, Katarina Storm Åsell ,Sveriges Kommuner och Landsting 

mailto:anna.knutsson@region.sormland.se
mailto:marja-leena.lampinen@vgregion.se

