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 Dnr: 10RV155 

 Dnr: 10UBD27 

Anteckningar från möte med styrgruppen för Regional 

kompetensplattform 

Tid: Onsdag den 30 juni kl 14.00 – 16.00  

Plats: Region Västerbotten, lokal Tallen 

Ledamöter: Hans Lindberg, ordförande 

 Ewa-May Karlsson 

Förhinder: Christer Rönnlund 

 Erik Bergkvist 

Övriga: Barbro Lundmark, projektledare 

 Fredrik Olsson Spjut 

  

1. Mötets öppnande  

Ordförande Hans Lindberg hälsar välkommen till styrgruppens första möte. Eftersom 

det är första mötet presenterar vi oss för varandra. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

3. Uppdraget enligt regeringens villkorsbeslut och rapport från det förberedande 

arbetet under våren 2010 

Se PowerPoint-presentation 

Enligt uppdraget ska den regionala kompetensplattformen bygga på redan etablerade 

samverkansformer i länet. Styrgruppen betonar att vi ska samverka där det finns 

naturliga kopplingar. De exempel som nämns är Örnsköldsvik med tanke på 

Botniabanan, Akademi Norr och Piteå.  

I första hand ska arbetet med kompetensplattformen fokusera de utbildningsformer 

som förser arbetslivet med kompetens, d.v.s. gymnasieskola, vuxenutbildning, 
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arbetsmarknadsutbildning, Yh-utbildning samt universitet och högskola. Vid behov 

ska vi även vända oss till grundskolan.  

Vad som avses med kompetensanalys på kort och lång sikt diskuteras. En regional 

analys på 3-5 års sikt kan vara lämplig. Några andra regioner har redan gjort analyser 

och prognoser av kompetensbehov, vilka vi kan lära av. Exempel är Region Uppsala, 

Östsam, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.  

Barbro och Fredrik har varit i kontakt med Bo Gustavsson, analytiker på Af, för att 

diskutera samarbete kring analys- och prognosarbetet. Fredrik uppskattar att det 

handlar om 2-3 månaders arbete, vilket kan finansieras inom ramen för projektet AC 

Analys. Bo har fått nej av sin chef att medverka på regional nivå. Som skäl anges att 

Af har för få resurser för det egna analysarbetet.  

Ewa-May deltar tillsammans med Erik i Nationellt forum, som näringsdepartementet 

regelbundet inbjuder till (2 politiker/län). Kompetensförsörjning finns ofta på 

dagordningen.   

Ett team ska bildas på Region Västerbotten av de strateger och projektledare som är 

berörda av arbetet med kompetensplattform. Styrgruppen betonar den nära kopplingen 

till näringslivsfrågor. Länsstyrelsen bör inbjudas till arbetet, liksom Umeå universitet.  

SCB genomför under hösten 2010 ett utvecklingsarbete tillsammans med Region 

Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms län. Syftet är att utveckla en metod 

som alla regioner kan använda sig av. En fördel är att analyserna skulle bli jämförbara 

mellan regionerna. Tanken är att komplettera SCB:s material med underlag som 

regionerna tar fram:  

 Befolkningsutveckling 

 Efterfrågan av kompetens 

 Pendlingsanalyser 

Oavsett Af:s inställning till medverkan i analysen i Västerbottens län har Cerum/AC 

Analys för avsikt att göra en sådan under hösten 2010. Några av de analyser som redan 

görs inom AC Analys kan användas. Exempelvis Einar Holm arbetar med en analys av 

befolknings- och sysselsättningsutvecklingen. Beställningen är att det ska vara så 

enkel att andra kan upprepa den. Branschutveckling 2010-2020 är en annan analys.   

Fredrik rekommenderar att vi använder Uppsalas analysmodell. Beskriver efterfrågan 
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på yrkesnivå och för nivåerna kommun, FA-region och län. Analysen görs på 3-5 års 

sikt och ska visa rekryteringsbehov inom olika yrkesområden. Underlaget utgörs 

vidare av yrkesgruppers andel av branschers tillväxt och av pensioneringar per 

yrkesgrupp. Styrgruppen efterfrågar SKL:s roll i analysarbetet.  

Styrgruppen betonar att man även måste diskutera strategiska satsningar inom 

utbildningssektorn, inte bara titta på nuvarande behov. Vi måste våga höja blicken mot 

horisonten. Turismen är på frammarsch. Inför kulturhuvudstadsåret planeras paket för 

turister där hela länet deltar. Vinnova satsar på kreativa näringar. Både i Umeå och i 

Skellefteå finns kompetens inom design. FoI i Umeå har specialkompetens om 

säkerhet vid katastrofer.  

Under projekttiden bör vi arrangera seminarier där politiker och tjänstemän från 

kommuner och andra myndigheter och organisationer får visionera om framtiden. 

Diskutera olika scenarier och vilka som är framtidens branscher. Skapa samsyn om 

behoven.  

AC Analys kommer med flera rapporter under hösten. En slutsats är att tjänstesektorns 

andel ökar i de regioner som uppvisar tillväxt. Om möjligt samordnas projektets 

seminarier med de som AC Analys genomför.  

Vad kan vi lära av det som redan har gjorts, ex inom LAPP-projektet? 

Vi är dåliga på Yh-utbildningar i Västerbottens län. Inom ramen för regional 

kompetensplattform bör anordnare av Yh-utbildningar kontaktas och ett dialogforum 

byggas upp.  

Om möjligt är det bra att upprätta skriftliga avtal och överenskommelser så att 

samverkan inte enbart bygger på eldsjälar. Det blir sårbart i längden.   

Styrgruppens beslut 

- Ewa-May kontaktar Lena Liljebäck, biträdande generaldirektör på Af, för att 

diskutera hur samarbetet mellan Af och Region Västerbotten kan utformas. 

- Barbro och Fredrik förser Ewa-May med ett skriftligt underlag inför diskussionen 

med Lena liljebäck.  
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- Barbro får i uppdrag att kontakta SKL för att undersöka deras inställning till arbetet 

med analyser och prognoser av kompetensbehov.  

- Barbro upprättar en lista över definitioner som diskuteras av styrgruppen. Livslångt 

lärande läggs till listan.  

- Styrguppen ställer sig bakom att Uppsalas modell för branschråd och samverkan 

mellan branscher och utbildningsanordnare används som tankemodell i ingången av 

projektet.  

4. Studieresa till andra regionförbund 

Barbro har varit i kontakt med Region Uppsala och med Västra Götalandsregionen 

angående studiebesök. De föreslår besök den 27 augusti i Region Uppsala och den 31 

augusti i Västra Götalandsregionen. Styrgruppen diskuterar även andra intressanta 

regioner, Östsam, Skåne och Värmland.  

Styrgruppens beslut 

- Studiebesöket förläggs till Region Uppsala.  

- Barbro får i uppdrag att undersöka om styrgruppen kan besöka Uppsala den 25 

augusti. Om det inte är möjligt blir besöket under senare delen av september eller 

oktober.  

5. Arbetsformer 

Styrgruppen diskuterar hur många möten den ska ha per år samt hur information från 

styrgruppsmöten ska spridas.  

Beslut: 

- Styrgruppen planerar att ha två möten per termin. 

- Nästa styrgruppsmöte blir den 25 augusti. 

- Projektledaren skriver anteckningar från styrgruppens möten. Efter godkännande av 

ordförande läggs dessa ut på Region Västerbottens hemsida. 

- Frågor från styrgruppen till något av Region Västerbottens politiska organ lyfts direkt 

av ledamöterna i styrgruppen eller genom tjänstemannaberedningen.    


