
   

 

     

 

INBJUDAN Seminarieserie 

 

 

JOBBREGIONEN  
− regionernas roll i arbetsmarknadspolitiken 
 
Fler i arbete, lägre arbetslöshet och bättre matchning på arbetsmarknaden 
har blivit en allt viktigare del av det regionala utvecklingsarbetet. 
Arbetsmarknadspolitiken är nationell, men det finns anledning att fundera 
över det regionala bidraget: Vilken roll kan och bör regionerna ha i 
arbetsmarknadspolitiken − och hur ser andra aktörer på det?  
 
Det finns ett behov av att fylla på med kunskap, byta erfarenheter och föra en 
dialog mellan regioner, men också med andra aktörer.  
Därför bjuder Reglab in till en seminarieserie om arbetsmarknadsfrågor under 
hösten och våren 2015-2016.  
 

 

 

 

Sista anmälningsdag är 15 juni 2015. 
 

 



   

 

     

 

Bakgrund. Den svenska arbetsmarknadspolitiken befinner sig i ett nytt skede, där roller och 

ansvar omformas och helt nya aktörer kommer till. Lokala och regionala initiativ blir allt 

viktigare och kraven på samverkan ökar. Dessutom ställer den europeiska 

sysselsättningspolitiken nya krav på svensk arbetsmarknadspolitik.  
 

Tidigare var arbetsmarknadsfrågor en marginell del av det regionala utvecklingsuppdraget, 

som framför allt rörde kommunala samverkansförbund, med betoning på socialtjänst och 

rehabilitering. I dag är det formella ansvaret fortfarande statligt, men den regionala nivån har 

numer en egen roll inom arbetsmarknadspolitiken.  
 

Fler i arbete, lägre arbetslöshet och bättre matchning på arbetsmarknaden blir allt viktigare i 

regionernas utvecklingsarbete. Den regionala nivån har flera uppdrag som rör 

arbetsmarknadspolitiken, särskilt inom de regionala kompetensplattformarna och arbetet 

med kompetensförsörjningsfrågor, men också genom en tydligare roll kopplat till 

Socialfondens arbete i den nya strukturfondsperioden, samt uppdraget att arbeta med 

integration. 

 

Detta har skapat ett behov av kunskap och erfarenhetsutbyte mellan regionerna, men också 

med andra aktörer. Därför bjuder Reglab in till Jobbregionen, en seminarieserie om 

regionernas roll i arbetsmarknadspolitiken under hösten 2015 och våren 2016. 

 
Den regionala rollen i fokus 
Seminarieserien Jobbregionen har ambitionen att öka deltagarnas kunskap om olika aktörers 
roller och ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Men också att ge en inblick i hur regionerna 
arbetar praktiskt med frågorna. Det förväntade resultatet av seminarieserien är: 
 

● Ökad kunskap inom området arbetsmarknadspolitik och regional utveckling. 
● Erfarenhetsutbyte − ökad kunskap om den regionala praktiken. 
● Synliggöra regionernas roll i arbetsmarknadspolitiken.  
● Metodutveckling.  

 
 

Varför. Målet för seminarieserien är att utforska regionernas roll i arbetsmarknadspolitiken; 

att fördjupa kunskapen och kapaciteten inom området.  
 

Vem. Målgrupp är regionala utvecklare och samarbetspartner – till exempel personer som 

arbetar med kompetensplattformar, socialfonden, integration mm. Vi ser gärna flera 

deltagare från samma organisation. Reglabs medlemmar och partner kan delta med 1-4 

personer.   

 

Hur. Seminarieserien syftar till erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande och inspiration vid 

fyra tillfällen med input från experter, aktuell forskning, regionala exempel och deltagarnas 

egna erfarenheter.  



   

 

     

 

Seminarieserien leds enligt Reglab-modell av en innehållsledare: Ingrid Rydell, 

Strategirådet, med särskilt ansvar för sakinnehållet, och en processledare, Karin Botås, 

Reglab, med ansvar för lärprocessen. De ansvarar tillsammans med deltagarna för att lägga 

upp arbetet.  

 

Program 
Vi träffas i fyra workshopar under 2015 och 2016. Varje träff fokuserar ett aktuellt tema. Den 
preliminära programstommen ser ut så här, men innehållet kan förändras i samråd med 
deltagarna:   

 

 Seminarium 1. Svensk arbetsmarknad: Hur ser systemet ut? 
– Hur har svensk arbetsmarknadspolitik sett ut historiskt och vad karaktäriserar den i 

dag?  
– Hur samverkar arbetsmarknadspolitiken med tillväxt, utbildning och integration? 
– En regional arbetsmarknadspolitik − finns den? 
– Regionalt case: Region Skåne om sitt arbete med Regional jobbkommission och 

Regionalt samråd för Socialfonden 
Datum: 10-11 september, lunch-lunch, Malmö. 

 

 Seminarium 2. Vem gör vad? Arbetsmarknadsfrågor och flernivåstyrning  
– Vem gör vad? Den nationella politiken, det kommunala uppdraget och de regionala 

insatserna. Arbetsgivare, fackförbund, branschorganisationer och civilsamhälle.  
– Arbetsmarknadspolitiken utifrån ett flernivåperspektiv.  
– Regionalt case: Region Västerbotten om strategisk regional samverkan om 

arbetsmarknadsfrågor.  
Datum: 12 november, heldag, Umeå. 

 

 Seminarium 3. Regional arbetsmarknadspolitik: roll och verktyg 
– Vilken roll kan regionerna ta i arbetsmarknadspolitiken, och med vilka verktyg? 
– Socialfonden och kompetensplattformarna som instrument  
– Regionalt case: Region Dalarna om Socialfonden som verktyg  
Datum: 14 januari 2016, heldag, Falun. 

 
 Seminarium 4. Morgondagens arbetsmarknadspolitik  

– Vad påverkar arbetsmarknadspolitiken i framtiden? 
– Regionernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken – och hur når vi dit?  
– Regionalt case: Västra Götalandsregionen om arbetet för att regionalisera delar av 

arbetsmarknadspolitiken. 
Datum: 10-11 mars 2016, lunch-lunch, Västra Götaland. 



   

 

     

 

När. Seminarieserien startar den 10 september 2015 i Malmö med ett lunch-lunchmöte. 

 

Kostnad. Kostnaden för att delta i seminarieserien är 22 000 kronor per Reglab-medlem och 

partner (inte per person). Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att minst 15 

medlemmar/partner deltar (se bilaga).  

 

Anmälan. Anmälan med namn på deltagarna skickas till karin.botas@skl.se senast 15 juni.  

 

Mer information. All information och dokumentation om serien samlas på: 

www.reglab.se/arbetsmarknad 

För ytterligare upplysningar, kontakta: Karin Botås, Reglab: karin.botas@skl.se  

tel: 072-528 41 27.  

 

 

mailto:karin.botas@skl.se
http://www.reglab.se/arbetsmarknad
mailto:karin.botas@skl.se

