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Uppdrag att stärka 
integrationsperspektivet i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet



Stärkt integrationsperspektiv i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet
Genomförande 2018 - 2020

Stöd, metodutveckling och lärande till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. 

Särskild hänsyn till hur kompetenser från nyanlända kvinnor kan tas tillvara för 
att möta arbetslivets behov av kompetens på kort och lång sikt. 

Synergier med andra relevanta uppdrag ska eftersträvas. 

Totalt 32 miljoner varav drygt 30 miljoner till projekt/aktiviteter 

1:1 Regionala tillväxtåtgärder, utgiftsområde 19 Regional tillväxt



Tillväxtverkets pågående uppdrag för inkludering i arbete och 
företagande – möjlighet till synergier och gemensamt lärande

 Främja nyanländas företagande 2017-2019

 Främja utrikes födda kvinnors företagande 2018-2020

 Förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor 2018-2021

 Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet 2018-2020

 Stöd till arbetsintegrerande sociala företag 2016-2018 Stöd till utvecklingen av socialt 
entreprenörskap och sociala företag 2018-2020

 Även uppdraget att stärka jämställdheten i det regionala tillväxtarbetet innehåller insatser för 
integration 2016-2018.



Möjlighet till synergier och gemensamt lärande ska även inkludera 
andra myndigheters uppdrag som till exempel: 

 Länsstyrelsernas ansvar för att stötta kommunernas planering för mottagning 
av nyanlända (Fi2017/00989/SFÖ

Arbetsförmedlingens ansvar för etableringsinsatser

 Svenska ESF-rådets insatser för målgruppen

 Lokala jobbspår (avtal DUA, kommun, Arbetsförmedling)



Tankar om genomförande av uppdraget: 

 Regionerna erbjuds att lämna in intresseanmälan maj/juni 2018

 10-15 projekt beviljas medel (ett projekt kan omfatta flera regioner) för genomförande av 
insatser under 2018- till senast 31 december 2020

 50 % medfinansiering krävs (egen eller andras)

 Projekten bör bygga på redan etablerade strukturer för samverkan kring 
kompetensförsörjningsfrågor, företagande och/eller insatser riktade till målgruppen

 Regional samverkan med projekt inom Tillväxtverkets övriga uppdrag för att ta tillvara 
möjligheter till synergier och lärande

 Deltagande i nationella aktiviteter för gemensamt lärande och spridning av bra metoder och 
kunskap


