INBJUDAN Lärprojekt

REGIONALT KOMPETENSBEHOV
Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för Sveriges regioner. För att stärka
regionernas dialog med utbildare och arbetsmarknadens parter om framtidens
kompetensbehov, behöver det regionala prognosarbetet utvecklas: prognoser
på kort och lång sikt; liksom användning och kommunikation.
För att stödja regionernas arbete med strategisk kompetensförsörjning bjuder
Reglab in medlemmar och partner till lärprojekt Regionalt kompetensbehov.
Lärprojektet syftar till att utforma ett baspaket för regionala prognoser och
analyser, och att öka kapaciteten att använda prognoserna i dialogen med
regionala och nationella aktörer.

Sista anmälningsdag är 29 maj 2020.

Bakgrund. Regionerna har sedan 2010 ansvarat för den strategiska kompetensförsörjningen
och uppdraget att tillhandahålla prognoser på kort och lång sikt. Med prognoserna som
verktyg ska regionen, i dialog med andra viktiga parter, se till att samhället tillgodoser
arbetslivet med den kompetens som behövs.
Regionernas roll i den strategiska kompetensförsörjningen är central. På den regionala nivån
finns överblicken över arbetsmarknadens behov och aktuella insatser. I dag använder
regionerna olika källor för sina prognoser. För att utveckla den regionala och nationella
dialogen om strategisk kompetensförsörjning, behöver prognoserna bygga på liknande och
jämförbara underlag.
En ny Nationell strategi för hållbar regional tillväxt är under utformande av regeringen. Även
i den nya strategin kommer kompetensförsörjning att vara ett fokusområde. Ett nytt uppdrag
för den regionala kompetensförsörjningen förväntas komma från regeringen i början av 2022.

Regionala prognoser i dag
I dag använder regionerna olika källor för sina prognoser. För ett effektivt arbete med
kompetensförsörjning behöver prognosunderlagen byggas upp enligt samma metod och data,
så att alla involverade aktörer korrekt kan jämföra de regionala underlagen. En gemensam
grund ger större inflytande över dimensioneringen och kan också vara en hjälp för
myndigheter som Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan att fatta rätt beslut.
I dag kommer statistiken för kompetensförsörjningsbehovet från olika källor, som:
● Arbetsförmedlingens regionala prognoser för arbetsgivarnas rekryteringsbehov, som
tidigare levererades två gånger per år. I och med Arbetsförmedlingens omstrukturering
kan prognosverksamheten komma att förändras. Dessa prognoser är på kort sikt.
●

SCB publicerar vart tredje år ett nationellt underlag i Trender och prognoser. Denna
prognos är på lång sikt och planeras utkomma i december 2020.

●

Regionala tabellpaket baserade på SCB:s Trender och prognoser planeras för leverans i
september 2021. Kapaciteten för att köpa, analysera och använda dessa tabellpaket
varierar mellan regionerna.

●

Verktyget Matchningsindikatorerna har utvecklats av Reglabs medlemmar och
förvaltas av Tillväxtverket. Från och med augusti 2019 innehåller
Matchningsindikatorerna statistik på FA-regions nivå, och statistik om matchning
utifrån yrke, inte bara utifrån utbildningsgrupper.

●

Regionerna gör i olika utsträckning egna undersökningar, prognoser och enkäter för att
få en bild av läget i regionen. Enskilda regioner gör även branschanalyser, samt olika
typer av underlag för utbildningsplanering. Dessa är ögonblicksbilder, inte prognoser.

Reglab bjuder nu in till lärprojektet Regional kompetensbehov under 2020-21. Lärprojektet
fokuserar på utveckling av prognoser, analyser och en ökad användning av analysunderlagen.
Ambitionen är att utveckla ett gemensamt baspaket med relevanta data, förstärka
dialogkompetensen och samverkan på de regionala arenorna för strategisk
kompetensförsörjning.
Efter lärprojektet kommer de deltagande organisationerna att vara bättre rustade att ta emot
rapporter, prognoser och tabellpaket och göra dem till sina egna.
Varför. Det förväntade resultatet av Regionalt kompetensbehov är:

● Ett baspaket av regionala prognoser, analyser och statistik för strategisk

kompetensförsörjning.
● Ökad kompetens att ta emot rapporter, prognoser och tabellpaket och att paketera

och kommunicera kunskapsunderlagen.
● Stärkt dialog och samverkan på de arenor som stödjer den regionala
kompetensförsörjningen.
Vem. Målgrupp är regionala strateger, analytiker och kommunikatörer med ansvar för
strategisk kompetensförsörjning, liksom berörda personer inom myndigheter och andra
organisationer. Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-4 personer i projektet. En
person från respektive organisation ombeds vara huvudansvarig.
Hur. Lärprojektet syftar till erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande, inspiration och
framtagande av gemensamma underlag. Lärprojektet planeras för digitalt genomförande på
grund av rådande covid-19-läge, med en förhoppning om att kunna träffas fysiskt så
småningom.
Lärprojektet kommer att ha en gemensam digital mötesplats för videomöten och chattar,
delade dokument mm. Den digitala mötesplatsen ger möjlighet att samarbeta före, under och
efter de sex planerade träffarna. All programvara som används finns att hämta online gratis.
I lärprojektet träffas kompetensförsörjningsstrateger, analytiker, utbildningsanordnare,
kommunikatörer m fl. Under lärprojektets gång kommer gruppsammansättningen att variera
efter behov. Träffarna är planerade som heldagar, men innehåller olika typer av moment, både
enskilt arbete och arbete i grupp, både on- och offline. Deltagarna förväntas avsätta tid för
förberedelser och hemarbete mellan träffarna.
Regionalt kompetensbehov leds enligt Reglab-modell av innehållsledare Thomas Lundberg,
Region Gävleborg, och processledare Catarina Lahti, Reglab, som tillsammans med
deltagarna ansvarar för att lägga upp arbetet.

Program
Regionalt kompetensbehov träffas vid sex tillfällen, med start i juni 2020 och avslut i
september 2021. Den preliminära programstommen ser ut så här, men kan komma att
förändras i samråd med deltagarna:
● Workshop 1. Regional kompetensförsörjning – i dag och i morgon
- Introduktion, mål och förväntat resultat.
- De viktigaste aktörerna och deras uppdrag inom kompetensförsörjning, befintliga
prognoser och tillgänglig statistik.
- Inspiration: Framtidens kompetens – scenarieövning.
- Regionala exempel.
- Genomgång av arbetsformer – digitala och/eller fysiska träffar, gemensamt arbete och
hemarbete.
Tid och plats: Digitalt möte, tisdag 16 juni, kl. 9-16. Vi avsätter en heldag, där vi arbetar både
enskilt och tillsammans – uppkopplat och offline.

● Workshop 2. Samskapa analys
- Introduktion till analys av rapporter.
- Analys for dummies. Vi tränar tillsammans att analysera rapporter: Vad ska lyftas fram, vad
ska kommuniceras?
- Arbete i tvärgrupper med fokus på användning av rapporterna.
- Regionala exempel.
- Inspiration: Att jobba utmaningsdrivet.
Tid och plats: Digitalt möte 27 augusti, kl. 9-16. Vi avsätter en heldag, där vi arbetar både
enskilt och tillsammans – uppkopplat och offline.
● Workshop 3. Kommunikation och dialog
Vi fördjupar oss i kommunikation och dialog, med utgångspunkt från de underlag som skapats i
tidigare workshopar: Hur, till vem och var ska underlagen kommuniceras för att bidra till en
bättre kompetensförsörjning? Deltagarna får chans att skapa ramverket till en egen
kommunikationsplan.
- Vi delar erfarenheter från arbetet i workshop 2 och hemarbetet i den egna organisationen.
- Regionala exempel.
- Arenor för samverkan.
- Inspiration: Visualisering av analysunderlag.
Tid och plats: Digitalt möte, 14 oktober, kl. 9-16. Vi avsätter en heldag, där vi arbetar både
enskilt och tillsammans – uppkopplat och offline.
● Workshop 4. Tolka, analysera, kommunicera
Vi arbetar med att tolka och analysera den nationella rapporten Trender och prognoser från
december 2020, tillsammans med experter från bland annat SCB och Arbetsförmedlingen.
Tid och plats: Januari 2021.
● Workshop 5. Regionala underlag
Med utgångspunkt från SCBs Trender och prognoser och den kunskap vi samlat på oss, skapar
vi regionala underlag för kommunikation och dialog. Prognosunderlaget paketeras och
kommuniceras, dialogmodeller utformas.
Tid och plats: April 2021.
● Workshop 6. Regional kompetens i framtiden
Vi diskuterar den framtida organiseringen av prognosarbetet och de olika aktörernas roller
och uppdrag för den regionala kompetensförsörjningen. Vi fördjupar diskussionen om viktiga
arenor för strategiska kompetensförsörjning och samverkan mellan regionala och nationella
aktörer.
Tid och plats: September 2021.

Kostnad. Reglabs lärprojekt finansieras av deltagarna. Kostnaden per Reglab-medlem/partner
(inte per deltagare) för att delta i lärprojektet Regionalt kompetensbehov är 15 000 kr för 2020
samt 10 000 kr för 2021. Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att minst 15
medlemmar/partner deltar (se bilaga).
Anmälan. Anmälan görs via anmälningslänken på Reglabs webb (länk). Sista anmälningsdag
är 29 maj 2020. Därefter sker anmälan inför varje workshop, via länk i inbjudan.
Information och dokumentation. All information om lärprojektet finns på Reglabs webb
(länk) där även all dokumentation kommer att samlas. Om du har frågor eller funderingar,
kontakta gärna: Catarina Lahti, Reglab: Catarina.lahti@skr.se 0729-97 60 91.

