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Område Välfärd, klimat och kompetens
Tfn: 0701766971
E-post: elin.nirjens@regionjh.se

UPPFÖLJNING REGIONALT
KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSARBETE
Mål för det regionala kompetensförsörjningsarbetet
I den här rapporteringen redovisas måluppfyllelsen för Fullmäktiges mål
 Fullmäktiges samhällsmål
o Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor (prioriterat
av RUN)
o Fler invånare i regionen (prioriterat av RUN)
Det regionala kompetensförsörjningsarbetet har även följande mål, fokusområden och uppdrag
att förhålla sig till
 Villkorsbeslut 2018
o Samordna och fastställa målsättningar för regionalt
kompetensförsörjningsarbete
o Kartlägga, prognostisera och synliggöra privat och offentlig sektors behov av
kompetens på kort och lång sikt
o Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
o Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux
o Bidra till etableringen av Lärcentrum
 Kommunala uppdrag
o Barn och utbildning, Vård- och omsorgscollege, Lärcentrum, Regionalt
kompetensförsörjningsarbete, Integration, Inflyttning och demografi
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Måluppfyllelse
Fullmäktiges strategiska samhällsmål
• Fler arbetstillfällen för män och kvinnor i privat och offentlig sektor
• Fler invånare i regionen
Framgångsfaktorer
• Nära samverkan med övriga aktörer gällande behov och efterfrågan på
regionens arbetsmarknad.
• Validering av nyanländas kompetenser behöver skyndas på.
•
Nära samverkan med kommuner, näringsliv och andra aktörer gällande
inflyttning och rekrytering
Indikatorer

Mål 2018

Måluppfyllnad

Ta fram kunskapsunderlag och
processbeskrivning om
regionens arbetsmarknad och
utbildningsbehov tillsammans
med lämpliga aktörer

Ta fram ett regionalt
kunskapsunderlag och utveckla
en process för presentation och
dialog utifrån underlaget.

Kunskapsunderlag är framtaget
och dialog med
Arbetsförmedlingen om
efterföljande gemensam process
är initierad.

Andel öppet arbetslösa utrikes
födda inskrivna vid
Arbetsförmedlingen i program
och i aktivitetsstöd ska vara max
30%

Underlätta för personer i
arbetslöshet och med låg
utbildningsnivå att genom
lågtröskelaktiviteter träda in på
arbetsmarknaden (Öppen
Arena)
Erbjuda utbildningsinsatser i
språkutvecklande arbetssätt
(Yrkesspråk)
Bidra till att etablera effektiva
strukturer för validering på
regional nivå (Villkorsbeslutet)

Projekt Öppen Arena är påbörjats
och löper enligt plan. Projektet
löper tom 191231.
Projekt Yrkesspråk löper enligt
plan. Projektet löper tom 180930.
Arbetet med att organisera oss
kring uppdragen utifrån
Villkorsbeslutet har initierats.
Andel öppet arbetslösa utrikes
födda inskrivna vid
Arbetsförmedlingens program
och aktivitetsstöd var i februari
2018 29,9%

I Programmet för långsiktig
befolkningstillväxt deltar
samtliga kommuner samt länets
näringslivsorganisationer.

Utifrån programmet forma en
handlingsplan för
genomförande av aktiviteter
samt påbörja genomförandet
tillsammans med kommuner
mfl.

Ett omtag vad gäller
programskrivning är påbörjat och
ska vara klart sista mars 2018.
Näringslivschefsgruppen är
styrgrupp för arbetet.
Programmet kommer därefter att
fyllas på med aktiviteter,
beskrivna utifrån effektkedjan.
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Åtgärder om målen inte ser ut att uppfyllas
Saker som påverkar
 Regionalt kompetensförsörjningsarbetet: På grund av en vakans på en tjänst som jobbar
med det regionala kompetensförsörjningsarbetet har arbetet enbart kunnat hållas vid
liv, men inte pådrivits. Lösning finns från 1 april 2018 och vi tror att vi kommer nå
målen för verksamheten.
 Utrikes födda: Vi kan med våra insatser bidra till att nå målet men det är också mycket
annat som spelar in och som vi har svårt att påverka. Idag ligger vi på målnivå men
sifran kan ändras och vi behöver fortsätta att aktivt jobba med frågorna ur ett regionalt
tillväxtperspektiv.
 Program för befolkningstillväxt: På grund av behov av omtag i arbetet med
programarbetet har en handlingsplan ännu inte påbörjats. Finansiering av tjänst som är
kopplat till arbetet kommer att försvinna till halvårsskiftet. Vi bedömer ändå att vi
kommer att nå målen för verksamheten

