
 

 

 

 

 

 

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna!  

20-21 oktober 2015, Stockholm 
 

 

Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter 

och möjligheter 

 

DATUM 20 oktober 2015 

TID Kl. 10.30 – 17.30, fika från kl. 09.30 och efterföljande mingel med enklare förtäring 
och live-musik från kl. 17.30, hos Tillväxtverket, Götgatan 74!  

PLATS Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 K 

DAGENS 
VÄRD 

Tillväxtverket 

 

09.30   Mingel och frukostmacka 
 

10.30  Välkomna 
Dagens värd Tillväxtverket hälsar välkomna och informerar om sin nya organisation och 
arbetet på kompetensförsörjningsområdet. 
Camilla Karlsson, Tillväxtverket, dagens moderator 
Monika Kväl, Tillväxtverket 
Anna Manhem, Tillväxtverket 
 

11.00  Senaste nytt från departementen 
Regeringskansliet informerar om senaste nytt med utgångspunkt i budget 2016.  
Christina Hassel, Utbildningsdepartementet 
Jan Rehnstam, Utbildningsdepartementet 
Karin Alm Chearnley, Arbetsmarknadsdepartementet  
 

12.00  LUNCH 
   



 

 

 

13.00 Heta stolen med Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen om den nya organiseringen, hur man planerar att arbeta med det 
tydligare matchningsuppdraget samt relationen till kompetensplattformarna. Du som 
deltagare har möjlighet att skicka in frågor på förhand i samband med anmälan.  
Birgitta Heijer, Arbetsförmedlingen  
 
 

  Tema: Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och 
möjligheter 
   

13.30  Delegationen för unga till arbete 
Information om vad som hänt sedan sist samt hur man ser på samarbete med 
kompetensplattformarna och andra myndigheter nationellt.  
Lil Ljunggren Lönnberg och Susanne Zander, Delegationen för unga till arbete, Dua 
 
 

14.00  Heta stolen med Arbetsmarknadsdepartementet 
I Heta stolen sitter politiskt sakkunnig Josefine Boman, från 
Arbetsmarknadsdepartementet. Du som deltagare har möjlighet att skicka in frågor på 
förhand i samband med anmälan.  
Josefine Boman, Arbetsmarknadsdepartementet 
 

14.45  Yrkesutbildningarna i storregionen Stockholm/Mälardalen – ett 
kunskapsunderlag för dialog om Yrkesprogramsutredningen 
Mälardalsrådet och Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans tagit fram en kartläggning 
av yrkesutbildningar för bättre dialog om utvecklingen av yrkesutbildningarna i 
regionen.  
Tiina Kikerpuu, Mälardalsrådet 
 

15.00  Fika och mingel 
 

15.30  En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 
Dragning av regeringens nya nationella strategi där kompetensförsörjningsfrågorna fått 
ett stort utrymme, samt information om de dialogforum som kopplas till denna strategi.  
Erik Joachimsson, Näringsdepartementet 
 



 

 

 

15.50 

 
 Kompetensplattformarnas uppdrag och koppling till den nationella strategin 

I augusti träffades de ansvariga för kompetensplattformarna för en utvecklingsdag 
angående uppdraget och gemensamt arbete. Dagen resulterade i förslag till 
prioriteringar, som nu presenteras på nätverket för dialog. 
Maria Svensson Hallberg, Region Örebro län 
Elin Mattsson, Region Jämtland Härjedalen 
 

16.10  Dialog om regionernas förslag på prioriteringar och den nationella strategin  

 Hur underlättar vi och stärker samarbetet mellan kompetensplattformarna och 
myndigheterna? 

 Hur kan kompetensplattformarna få större genomslagskraft? 

 Hur kan vi bidra till gemensamma planeringsunderlag för utbildnings- och 
kompetensförsörjningsbehov? 

Maria Svensson Hallberg, Region Örebro län 
Elin Mattsson, Region Jämtland Härjedalen 
 

17.00 
 

 Summering av dagen  

17.15  Walk and talk 
Vad har fångat ditt intresse under dagen? Fånga någon du vill prata mer med och ta 
sällskap till Tillväxtverket! 
 

17.30  Mingel med underhållning 
Vi har nu förflyttat oss till Tillväxtverkets lokaler där det bjuds livemusik och enklare 
förtäring. Dryck kommer finnas till självkostnadspris!  

   
   

 

 

  



 

 

 

Arbetsgivarnas behov för att klara den framtida 

kompetensförsörjningen  

 

DATUM 21 oktober 2015  
TID Kl. 08.30 – 15.00 
PLATS Sveriges kommuner och landsting, Hornsgatan 20, Stockholm 

DAGENS 
VÄRD 

Reglab och SKL 

 

08.30  Välkomna 
Dagens värdar hälsar välkomna och informerar kort om senaste nytt.  
Karin Botås, Reglab 
Lena Lundström, Sveriges kommuner och landsting 
Christin N Granberg, Sveriges kommuner och landsting 
Johan Hansson-Lindberg, Region Halland, dagens moderator 
 

09.00  Chefen för Skolverkets gymnasieenhet informerar om senaste nytt 
Christina Månberg, Skolverket 
 

09.30  Fika och mingel 
 

  Tema: Arbetsgivarnas behov för att klara den framtida 
kompetensförsörjningen 
 

10.00  SKL – 7 punkter att arbeta vidare med  
För att Sveriges kommuner, landsting och regioner ska kunna klara den framtida 
kompetensförsörjningen behöver andra aktörer bidra. SKL vill föra en dialog om sju 
punkter som har stor betydelse. 
Katarina Storm Åsell, Sveriges kommuner och landsting 
Christin N Granberg, Sveriges kommuner och landsting 
 

10.30  Svenska företagens behov 
Svenskt Näringslivs utbildningspolitiska expert berättar om företagens behov av 
utbildningar etc. för att klara den framtida kompetensförsörjningen.  
Johan Olsson, Svenskt Näringsliv  
 



 

 

 

10.50  Kommunernas näringslivsenheter möter näringslivet 
I Kronoberg har näringslivscheferna i kommunerna samlat sina erfarenheter av 
mötet med näringslivet och de behov som företagen lyfter av korta och flexibla 
utbildningar. En av kommunerna berättar.  
Ola Agermark, Alvesta kommun 
 

11.10  Dialog utifrån föregående presentationer 
Gemensam dialog utifrån offentliga och privata arbetsgivares behov av åtgärder och 
insatser för att klara kompetensförsörjningen. 
Christin N Granberg, Sveriges kommuner och landsting 
 

12.00 
 

 LUNCH 
 

13.00  Heta stolen & senaste nytt med Myndigheten för yrkeshögskolan 
Vi sätter generaldirektören för MYH i Heta stolen. Du som deltagare har möjlighet 
att skicka in frågor på förhand i samband med anmälan.  
Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan 
 

13.30  Information om OECDs studie ”Skills anticipation”  
OECD:s direktorat för sysselsättning, arbete och sociala frågor (ELS) genomför en 
studie som fördjupar sig i hur OECD:s medlemsländer bedömer, förutser och vidtar 
åtgärder med anledning av förändrade kompetensbehov på arbetsmarknaden.  
Karin Alm-Chearnley, Arbetsmarknadsdepartementet 
 

13.45  Goda exempel – regionala satsningar  
 

o Värmlands branschplattform för hälsa, vård- och omsorg som metod för att 
hitta bättre möjligheter till kompetensförsörjning. Jenny Höög, Region Värmland 

o Västra Götalandsregionens arbete med att skapa en mer likvärdig vägledning. 
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen 

o Om hur Leksands kommun och det lokala arbetslivet arbetar tillsammans 
med studie- och yrkesvägledning. Dan Gustafsson, Region Dalarna  

o Mot nya höjder - att öka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik 
hos regionens unga. Malin Persson och Marcus Brunskog, Länsstyrelsen i Kronobergs 
län 

 
14.45  Summering av dagen  

 
15.00  Programmet avslutas 



 

 

 

  
Har du frågor?  

Hör av dig till  
Diana Unander Nordle, Region Kronoberg 
diana.unander-nordle@kronoberg.se 
eller 
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen 
marja-leena.lampinen@vgregion.se 
 
 
 
Hjärtligt välkommen önskar 
Carl Klint, Näringsdepartementet 
Monika Kväl, Tillväxtverket 
Lena Lundström och Christin N Granberg, Sveriges kommuner och landsting 
Karin Botås, Reglab 
Diana Unander Nordle, Region Kronoberg 
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen 
 

 

 

mailto:diana.unander-nordle@kronoberg.se
mailto:marja-leena.lampinen@vgregion.se

