
 
 

  

   

 

Lärprojekt Regionalt kompetensbehov 
Workshop 1 – Regional kompetensförsörjning – i dag och i morgon 
 
Tid: Tisdag 16 juni kl. 9:00-16:00 
 

 
PROGRAM 
 
8:30 Zoom rummet öppnar 
 
9:00 Reglab-kaffe med pratmingel och teknikcheck. Linnéa Lindström är vår zoom-värd som 

hälsar dig välkommen. Kolla igenom våra instruktioner för Reglabs digitala möten 
innan du ansluter dig. Och ta med en kopp kaffe! 

 
9:15  Välkommen! 

Catarina Lahti, Reglab och Thomas Lundberg, Region Gävleborg presenterar 

lärprojektets syfte och mål och dagens agenda.  

 
9:35 Incheckning  Vilka är vi som är med i lärprojektet? 

Mot samma mål  Ett samtal med Region Sörmland; Camilla Neudorfer, 

kompetensförsörjningsstrateg och Styrbjörn Holmberg, analytiker.   

9.55 Paus 
  
10.00  Utmaningar och möjligheter med att analysera arbetskraftsbehov –en översiktsbild 

presenterad av Jan Persson, analytiker Tillväxtverket. 
 Analysverktyg och dess användning Thomas Lundberg, innehållsledare presenterar 

enkätsvaren.   
 

10:20 Trender & Prognoser – Katja Olofsson, SCB   
Regionalt exempel på användning – Maria Hallberg Svensson, Region Örebro  
 
Bensträckare 
 

10:40 Regionala yrkesprognoser – Kerstin Eriksson, Arbetsförmedlingen 
Regionalt exempel på användning – Thomas Lundberg, Region Gävleborg 
 
Regionala matchningsindikatorer – Katja Olofsson, SCB 
Regionalt exempel på användning – Linnéa Agné, Region Dalarna 
 

    
11.10 Dialog i grupper  Vad vill vi lära oss mer om under lärprojektet? Hur arbetar vi 

tillsammans kring kompetensförsörjning. Vad vill vi lära oss av varandra? 
 
11.55 Avslutning förmiddagen 
 
 
 

http://www.reglab.se/digitala-moten/


 
 

  

   

12.00 LUNCH                                        
 

13.00 Introduktion scenarier 
Eva Moe, Reglab introducerar eftermiddagens scenariearbete och scenarier som 
verktyg. 

  
13.20 Workshop: Scenarier – en hälsning från framtiden. Gruppvis arbetar vi med tre olika 

scenarier och hur de påverkar vårt arbete med kompetensförsörjning. Vi arbetar med 
digitala whiteboards på Miro – förbered dig genom att lära dig verktyget här. 

 
14.00 Bensträckare Hämta vatten, frukt och kaffet 
 
14.10 Grupperna förbereder sin presentation  
 
14.20 Reflektioner och presentationer – hur kan vi rusta våra organisationer? 
 
 Scenario 1 och 2 
 
15:05 Paus 
 
15:15 Scenario 3 
 
15.40 Avrundning, hemuppgift, vad gör vi nästa gång? 
 
15.55 Utcheckning  
 
16.00 Tack för i dag! 
 
 
Din egen tid till workshop 2 den 26 augusti 
 
Välkomna! 
 
Catarina, Thomas och Linnéa 

 

http://www.reglab.se/digitala-moten/

