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Kompetensplattformarbete
Styrande dokument

• Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet mellan 

medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund

• Verksamhetsplan 2019

• Genomförandeplan Fyrbodal

• VG2020

• Fyra av BHU:s fem rekommendationer 
• Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov

• Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning

• Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden

• Satsning på Västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft

• Villkorsbrevet till VGR för 2018 från Näringsdepartementet 

Regionerna ska: 

• fastställa målsättningar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet

• tillhandahålla analyser och prognoser av behovet av kompetens i privat och 
offentlig sektor på kort och lång sikt 

• främja insatser för att etablera effektiva strukturer för validering på regional 
nivå 

• medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesinriktad 
kommunal vuxenutbildning 

• bidra till etableringen av lärcentra

Villkorsbrevet till VGR för 2018 från 
Näringsdepartementet  
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Syftet med projektet/
Kompetensförsörjning Fyrbodal

• Projektets huvudsyfte är att förse arbetslivet med rätt kompetens 
samt höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodalregionen.
Detta innebär strategiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning på 
olika nivåer tillsammans med flera aktörer och organisationer. 

• Syftet är även att utveckla och förstärka arbetsformer och strukturer 
för samverkan och samordning gällande kompetensförsörjning i 
Fyrbodal.

Projektets mål (7) 

1. Framtagen samverkansmodell för kompetensförsörjnings-
arbetet i Fyrbodal.
Målet ska uppnås genom att vidareutveckla rutiner, metoder, avtal och 
rollfördelning i nätverk/kluster kopplat till Fyrbodals kommunalförbunds 
arbete gällande kompetensförsörjning. Upparbeta tydligare strukturer för 
kommunikation mellan berörda nätverk/kluster. 

2. En fungerande struktur för omvärldsbevakning, 
kommunikation och spridning av information inom 
kompetensförsörjningsområdet.
Målet ska uppnås genom framtagande av en kommunikationsplan för 
spridning av information gällande bl.a. omvärldsbevakning, statistik och 
analys. Arrangerat informationsmöten och seminarier.
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3. En stödstruktur för hantering av projekt, förstudier och 
utredningar inom kompetensförsörjningsområdet.
Målet ska uppnås genom att sprida information om utlysningar och 
möjligheter till finansiering av projekt, förstudier och utredningar. 
Medverka till uppstart och genomförande av projekt, förstudier och 
utredningar.

4. Ett aktivt och engagerat delregionalt kompetensråd, 
Kompetensråd Fyrbodal (KRF).
Målet ska uppnås genom att vidareutveckla arbetsformer för och 
sammansättning av KRF kopplat till verksamheter, nätverk och projekt 
inom kompetensförsörjning. 

Projektets mål 

5. En stödstruktur för lokalt kompetensförsörjningsarbete.
Målet ska uppnås genom att stimulera medlemskommunerna att ta fram 
strategier för kompetensförsörjning. Driva och delta i nätverk. Stödja 
kommunernas etablering och utveckling av Lärcentra och Fritt sök. Verka 
för ökad samordning och samverkan mellan Validering Väst, 
vuxenutbildningsenheterna och Lärcentra.

6. En stödstruktur för samverkan mellan arbetsliv och 
utbildning.
Målet ska uppnås genom insatser för ökad samverkan mellan arbetsliv och 
utbildning exempelvis bildande av branschråd/college, stöd till befintliga 
college, praktiksamordning, kartläggning av kommunernas arbete med 
samverkan skola-arbetsliv (SSA).

Projektets mål 
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7. Särskild satsning på kompetensförsörjning ur ett 
landsbygdsperspektiv
Målet ska uppnås genom att tillsammans med 
Landsbygdutvecklingsnätverket ta fram en sammanhållande strategi för 
kompetensförsörjning i landsbygder i Fyrbodal. Vidareutveckla nätverkets 
arbetsformer för att formera ett Landsbygdutvecklingsråd. Verka för att en 
pilot kring konceptet Smarta byar startas upp. Fortsätta arbetet med att 
skapa en collegeliknande struktur/branschråd för naturbaserade näringar. 

Projektets mål 

Projektorganisation..

Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund 
Styrgrupp: kommer att tillsättas. (politisk styrgrupp?)
Referensgrupp: Kompetensråd Fyrbodal

Bemanning: 
Projektledning 100% - Huvudansvarig för projektets genomförande, förankring och 
redovisning. (KP-Fyrbodal)
Kompetensstrategisk roll 75% - Huvudansvarig för delprojekt - Fyrbodals 
strategiska kompetensförsörjningsarbete. (KP-Fyrbodal).
Processledning 150 % - Huvudansvarig för delprojekt – Kompetensplattform 
Fyrbodal och - Strategisk landsbygdsutveckling inriktning kompetensförsörjning. 
(75 % processledare finns i budget KP-Fyrbodal och VUX-samordning 2019-2020). 
Projektkommunikatör 50 % - Huvudansvar att ta fram en kommunikationsplan och 
sprida information om projektet brett samt ha ansvaret för genomförande av 
seminarier och informationsmöten. Ny tjänst
Projektekonom/löneadministratör 15% - Fyrbodals kommunalförbund 
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Projektbudget 

Kostnads budget

Finansieringsbudget

Faktiska kostnader 8 341 740 

Egen nedlagd tid 1 092 960

SUMMA 9 434 700

Fyrbodals kommunalförbund Tillväxtmedel 2015-2018 941 740

Fyrbodals kommunalförbund Tillväxtmedel 2019-2010 4 000 000

Västra Götalandsregionen (RUN) 3 400 000

Egen nedlagd tid, nätverk i Fyrbodal offentlig och privat 1 092 960

SUMMA 9 434 700

Förslag till beslut…..Förslag till beslut…..Förslag till beslut…..Förslag till beslut…..

• Direktionen beslutar

• att inlämna en ansökan till Västra Götalandsregionen 
(VGR) om medel på 3 400 000 kr för ”Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal” under åren 2019-2020 i 
enlighet med bifogad ansökan. 


