
  

    

 

Kompetensförsörjningsdagarna – nya förutsättningar 

Kompetensförsörjningsdagarna den 22-23 april genomförs på annat sätt än vanligt med 

anledning av corona-situationen. Samordningsgruppen har beslutat att genomföra de 

planerade punkterna på alternativa sätt. Några punkter kommer att genomföras genom ett 

digitalt möte, andra genom att få informationen via dokument, film, länk eller presentationer. 

Några punkter ställs in och kan eventuellt skjutas fram till en senare nätverksträff. Se nedan.  

 

 

Digitalt möte den 23/4 kl. 9-12 
Inbjudan till det digitala mötet skickas av Carl Klint som en kalenderinbjudan. Skicka vidare 

inbjudan till den i er organisation som också var anmäld/bör delta.  

 

Näringsdepartementet informerar 

Information om kompetensförsörjningsarbetet 2021 samt samverkansprogrammet för 
livslångt lärande informerar om uppdrag och nuläge.  
Carl Klint & Marie Wall - Näringsdepartementet 
 
Arbetsmarknadsdepartementet informerar 
Information från Arbetsmarknadsdepartementet, bl.a. om Arbetsförmedlingens reformering. 
Fredrik Ribbing – Arbetsmarknadsdepartementet 
 
Utbildningsdepartementet informerar 
Information inom utbildningsområdet, bl.a. om regeringens proposition "Komvux för stärkt 
kompetensförsörjning". 
Christina Hassel - Utbildningsdepartementet 
 
Arbetsförmedlingens fortsatta prognosarbete 
En presentation av hur Arbetsförmedlingens prognosarbete utvecklas.  
Jens Sandahl - Arbetsförmedlingen 
 
Sammanhållningspolitiken och insatser för stärkt kompetensförsörjning inom 
fonderna 
Aktuell bild av läget inom ERUF och en beskrivning av processen med att ta fram ett förslag 
till nytt program för ESF+ för perioden 2021-2027. Arbetet med att förbereda för regionala 
handlingsplaner beskrivs också, liksom de synergier som kan finnas mellan fondera gällande 
insatser för stärkt kompetensförsörjning. 
Jonas Örtqvist – Tillväxtverket, Anna Holmgren & Annette Saväng – Svenska ESF-rådet 
 

 

 

 

  



 

 

 

Information som erhålls samlat för egen inläsning 
Ett utskick görs till nätverket några dagar innan den 22 april med material.  

 
Livslångt flexibelt lärande 
Vad krävs för att vuxna ska kunna yrkesväxla och vilken roll spelar företagen för fortbildning 
och kompetensutveckling? Svenskt Näringsliv och SKR aktuella rapporter anknyter till temat.   
 
Utredningsöversikt SKR 
Avslutade och aktuella utredningar som berör kompetensförsörjningsområdet beskrivs. 
 

Aktuellt från Skolverket 
Skolverket informerar om förändringarna av statsbidraget för regionalt yrkesvux m.m.  
 

Att förstå de regionala behoven av yrkeshögskoleutbildning 
Myndigheten för yrkeshögskolan informerar om utvecklingsarbetet för att samla in regionala 
behov av yrkeshögskoleutbildning.  
 
Regionalt kompetensförsörjningsarbete i de nordiska länderna 
Nordregio rapporterar hur andra regioner i Norden arbetar med kompetensförsörjning. 
 

Förslag om insatser för kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder  

Tillväxtverkets uppdrag för genomförandet av Landsbygdspolitiken kopplat till 
kompetensförsörjning.  
 
Åtta insikter om enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet 
Kunskap och insikter från projekt som arbetat med metoder för att ta tillvara och utveckla 
kompetens hos nyanlända, utrikes födda och långtidsarbetslösa för en bättre matchning mot 
näringslivets behov.  
 
 

 

Inställda punkter 
 
Analyspresentationer med fokus på hur resultaten bidragit till handlingskraft 
 
Pågående initiativ som kan bidra till ett mer flexibelt lärande  
 
Nationella vårdkompetensrådets arbete 
 

 

 

 

 

 

 

 


