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Dnr: 10RV155           PROTOKOLL 2012-02-15 
 

 

 

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten  

 
Tid: Onsdag den 15 februari, 2012 mellan kl 10.00 och 12.15.  

Plats: Region Västerbotten, rum Aspen  

Ledamöter: Hans Lindberg, ordförande 

 Maria Wiksten 

Övriga Peter Lidén 

Barbro Lundmark 

 

 

1. Anteckningar från föregående möte, den 17 november 2011.  

Anteckningarna från styrgruppens föregående möte den 8 juni 2011 gås igenom och läggs till 

handlingarna.  

2. Ekonomisk uppföljning 

Peter Lidén går igenom ekonomin i projektet.  

Styrgruppens beslut: 

Styrgruppen godkänner den ekonomiska rapporten.  

3. Rapport om vad som hänt sedan sist 

 

a) Yttrande till Yh-myndigheten 

Som ett led i Yh-myndighetens beredning av inkomna ansökningar inhämtar myndigheten 

uppgifter från regionerna. Yttrandet från Region Västerbotten delges styrgruppen. 

 

b) ”Uppföljning av regionalt kompetensförsörjningsarbete”  

(Rapport 120, Tillväxtverket)  

SWECO har på uppdrag av Tillväxtverket gjort en uppföljning av kompetensförsörjnings-

arbetet i alla län i landet. Rapporten delas ut på sammanträdet. Den finns också på 

Tillväxtverkets hemsida: http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1756 

c) Transportdag den 23 november 

Projektledarna för GAS-projektet och Kompetensplattform Västerbotten inbjöd 

branschföreträdare och utbildningsanordnare till ett möte i Lycksele. Syftet var att diskutera 

framtida programråd i gymnasieskolan.  

 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1756
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d) Kompetensforum 2012 den 17-18 april, Nolia Umeå 

En grupp ur länsgruppen har planerat Kompetensforum 2012. Gruppen består av Mats 

Lindell, Luleå tekniska universitet, Eva Wiberg, Lycksele kommun, Christina Lövgren-

Fahlheim, Charlotte Berglund och Monica Andersson, Skellefteå kommun, Per Renström, 

Arbetsförmedlingen samt Bertil Almgren och Barbro Lundmark, Region Västerbotten.  

Inbjudan med program finns på Region Västerbottens hemsida under kurser.   

 

e) Reglab lärnätverk kompetensförsörjning den 23 mars i Stockholm  

Malin Thunborg , Östsam och Barbro Lundmark har planerat nästa möte i Reglab. Till 

nätverkets möten inbjuds ansvariga för kompetensplattformarna i alla län samt Sveriges 

kommuner och landsting och nationella myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet.  

 

f) Möte med länets arbetsmarknadsområdeschefer den 2 december 

Arbetsförmedlingen är i Västerbottens län organiserad i tre arbetsmarknadsområden (AMO) – 

Umeå, Skellefteå och Lycksele. Barbro Lundmark träffade de tre cheferna den 2 december. 

Den fråga som diskuterades mest var branschsamverkan. Barbro och länets AMO-chefer 

kommer att ha regelbundna möten.     

g) Umeås arbetsmarknadsråd den 1 december 

Barbro Lundmark ingår i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd för Umeå AMO. 

Anteckningar från mötet den 1 december finns på Region Västerbotten. Nästa möte är den 13 

april på Volvo i Umeå.    

h) Norrlänsmöte i Umeå den 14 december 

De som ansvarar för arbetet med kompetensplattformarna i de fem nordligaste länen träffades 

i Umeå för erfarenhetsutbyte och för att diskutera samarbete. Gruppen träffas igen i slutet av 

mars i Östersund, i samband med Europaforum. Håkan Lundmark, Region Jämtland och 

Barbro Lundmark kommer att på Europaforum hålla i ett seminarium om arbetet med 

kompetensplattformarna i de fyra nordligaste länen.  

 

i) Länsgrupp kompetensplattform 

Arne Andersson, Umeå kommun, har gått i pension och ersätts av Nicklas Wallmark.  

Eva Wiberg och Christer Lindblom representerar inte enbart Lycksele kommun utan Region 8 

- de åtta inlandskommunerna.  

Marit Andersson, verksamhetschef för Akademi Norr, är ny ledamot i länsgruppen.  

Länsgruppen hade möte den 15 december. Tema var kartläggning och analys av 

kompetensbehov. Anteckningar från mötet finns på 

www.regionvasterbotten.se/kompetensplattform 

http://www.regionvasterbotten.se/kompetensplattform
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i) Vinjett och hemsidan 

Kommunikationsenheten på Region Västerbotten har tagit fram en vinjett för Kompetens-

plattform Västerbotten, se sidhuvud på detta dokument. Vinjetten kommer att användas på 

dokument och rapporter som upprättas inom kompetensplattformen samt för PowerPoint-

presentationer.  

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Det finns numer en direktlänk till Kompetensplattform 

Västerbotten: www.regionvasterbotten.se/kompetensplattform 

 

j) Referensgrupp för konferensen ACT på Nolia den 19-20 september 

Nolia planerar en konferens om rekrytering i september. Barbro Lundmark ingår i en 

referensgrupp bland annat tillsammans med arbetsförmedlingen. Mer om konferensen på 

hemsidan http://www.nolia.se/act/umea/ 

k) Möte med Per Holmström, SPeL om lärdomar från socialfondsprojekt 

SPeL betyder strategisk påverkan och lärande och är ett processtöd upphandlat och finansierat 

av ESF-rådet (socialfonden). Några ur länsgruppen träffade Per Holmström i slutet av januari 

för att diskutera de utmaningar som finns i länet, lokalt och regionalt, samt hur erfarenheter 

från socialfondsprojekt kan tas tillvara.   

l) Seminarium på Grand den 3 februari 

Kompetensplattform Västerbotten arrangerade ett seminarium på Grand under västerbottens-

veckorna. Syftet var att få återkoppling på om arbetet i Västerbottens län är på rätt väg.  

Se pressmeddelande på Region Västerbottens hemsida: 

http://regionvasterbotten.se/pressrum/nyheter/692-kompetensplattform-vaesterbotten-pa-raett-

vaeg.html 

 

m) Nätverket för kommunernas arbetsmarknadsenheter den 8 februari 

Nätverkets andra möte genomfördes i februari. Det ägnades åt nätverkets vision, strategi, mål 

och aktiviteter (styrkort). Nästa möte den 3 april i Lycksele.  

 

n) Kompetensplattform Västerbotten anställer analytiker på ERUP i samarbete med projektet 

Regional tillväxt på alla nivåer. Peter Hedman är projektledare för det senare projektet.  

 

o) Kartläggning av branschstrukturerna i länet 

Kartläggningen fortsätter även om det är svårt att hitta tid för arbetet.  

 

p) Barbro Lundmark deltar i andra aktiviteter som inte är direkt kopplade till projektet: 

- Har representerat SACO i den rekryteringsgrupp som rekryterat ny regiondirektör. 

- Representerar SACO  i ett internt  arbete med arbetsvärdering. 

- Ordförande i projekt Generations, ett projekt inom Creator-programmet.  

http://www.regionvasterbotten.se/kompetensplattform
http://www.nolia.se/act/umea/
http://regionvasterbotten.se/pressrum/nyheter/692-kompetensplattform-vaesterbotten-pa-raett-vaeg.html
http://regionvasterbotten.se/pressrum/nyheter/692-kompetensplattform-vaesterbotten-pa-raett-vaeg.html
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Styrgruppens beslut: 

Styrgruppen godkänner rapporten.  

4. Rekrytering och arbetskraftsinvandring 

I regionplanen finns prioriteringen rekrytering och arbetskraftsinvandring, vilken Barbro 

Lundmark ansvarar för. Arbetsområdet är nytt för Region Västerbotten och i ett 

uppbyggnadsskede. 

I oktober 2011 arrangerade Region Västerbotten, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ett 

seminarium om arbetskraftsinvandring. Syftet var fånga upp de erfarenheter av aktivt arbete 

med arbetskraftsinvandring som finns i länet. Sorsele och Åsele kommuner och landstinget 

redovisade sina erfarenheter. Vi tog även del av erfarenheter från Kalmar län.  

Under seminariet i oktober framkom att det finns ett nationellt inflyttarnätverk. Vid nätverkets 

möte i Kalmar den 18-19 januari deltog Barbro Lundmark och två kommunala tjänstemän 

från Norsjö respektive Åsele. En idé är att etablera ett inflyttarnätverk i länet för kommunala 

tjänstemän och för berörda myndigheter som EURES (arbetsförmedlingen), Länsstyrelsen, 

Migrationsverket och Skatteverket.  

Barbro Lundmark ingår i Länsstyrelsens tjänstemannagrupp Länsgrupp migration.  

Svenska Institutet besökte Umeå kommun den 7 februari. Barbro Lundmark och LG Brandt, 

Länsstyrelsen var inbjudna till ett möte med Eva Karsten, som arbetar med att marknadsföra 

Sveriges arbetsmarknad utanför EU. 

Styrgruppens beslut: 

Styrgruppen godkänner rapporten.  

5. Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten 

Barbro Lundmark har skrivit ett PM för att sammanfatta bärande tankar och idéer i arbetet 

med Kompetensplattform Västerbotten. PM-et bifogas protokollet.  

Kommentarer från styrgruppen: 

- Seminariet på Grand visade att Kompetensplattform Västerbotten är på rätt väg.  

- I Länsgrupp kompetensplattform finns en bra spridning. 

- Bra att utgå ifrån college-tanken.  

- Vi behöver satsa på vissa branscher, ex turism. 

- Tillväxtperspektivet. 

- I Skellefteå har det bildats ett nätverk av personalchefer från kommunen och privata företag.  
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Styrgruppens beslut: 

Styrgruppen ställer sig bakom tankarna i PM-et.  

6. Ny treårig projektansökan 

Projekten Kompetensplattform Västerbotten, GAS och Vård- och omsorgscollege upphör den 

sista juni 2012. Ett nytt treårigt projekt planeras där de tre projekten förs samman till ett. 

Kompetensplattformen utgör ett parably, eller en plattform, för de olika delarna.  

Styrgruppens beslut: 

Styrgruppen godkänner att Kompetensplattform Västerbotten, GAS-projektet och Vård- och 

omsorgscollege förs samman till ett nytt projekt.  

7. Kommande aktiviteter 

a) Region Västerbotten ska den 27 februari lämna in en rapport om länets tillväxtarbete till 

näringsdepartementet. I rapporten finns en redovisning av arbetet hittills med 

Kompetensplattform Västerbotten. 

b) Information till Utbildningsdelegationen den 17 februari. Styrgruppen diskuterar vad som 

är viktigt att lyfta fram för delegationen.  

c) I samarbete med GAS-projektet genomförs en branschdag barn och fritid den 22 februari i 

Lycksele. Inbjudna är rektorer på gymnasieskolor med barn- och fritidsprogram samt 

branschföreträdare.  

d) ERUP, Region Västerbotten, arrangerar en Framtidsdag i Lycksele den 23 februari. Syftet 

är att hitta en modell för omvärldsbevakning. Länsgrupp kompetensplattform är ett av två 

utvalda nätverk i länet som ska prova att arbeta efter modellen.  

e) Länsgrupp kompetensplattform har nästa möte den 24 februari i Lycksele. Tema är EU.  

f) Barbro Lundmark och Katarina Sjöström deltar i en konferens om EU 2020 i Bryssel den 

13-14 mars. 

g) Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter. Formella möten i länsgruppen och i Umeås 

arbetsmarknadsråd. Mer informella möten med länets tre AMO-chefer. 

h) Teknikföretagen, IF Metall och Unionen träffar politisk ledning och berörda tjänstemän på 

Region Västerbotten den 20 mars. Teknikcollege är en fråga på dagordningen.  

i) Nätverket för anordnare av yrkeshögskola träffas den 21 mars i Skellefteå. Teman är 

distansutbildning och kvalitet.  
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j) Norrlänsmöte och seminarium på Europaforum den 29-30 mars i Östersund 

k) Nätverket för kommunala arbetsmarknadsenheter träffas den 3 april i Lycksele. 

l) GAS-projektet och Kompetensplattform Västerbotten planerar en branschdag teknik i april, 

liknande de som genomförts för transport och barn och fritid.  

m) Kompetensforum den 17-18 april på Nolia i Umeå 

n) Ett första möte med ett inflyttarnätverk i länet har preliminärt satts till den 25 april 

o) Nuvarande projektet Kompetensplattform Västerbotten går mot sitt slut. Slutrapport ska 

skrivas. 

Styrgruppens beslut: 

Styrgruppen godkänner rapporten.  

8. Yrkeshögskoleutbildningar (Yh) i länet 

I höstens ansökningsomgång var antalet Yh-ansökningar från länet 16 st. Yh-myndigheten 

beviljade fem av dessa, vilket procentuellt sett motsvarar andelen i riket. Av samtliga 

ansökningar i landet har 29 % beviljats statsbidrag. Ett av syftena med att bilda Yh-nätverket i 

länet är att öka antalet Yh-ansökningar. Antalet Yh-ansökningar (tidigare KY) från 

utbildningsanordnare i Västerbottens län har historiskt sett varit få. Om man räknar med att 

varje ansökan kostar 100 000 kr att ta fram innebär det att utbildningsanordnare i länet satsat 

mer än en miljon kr förgäves. Risken är att särskilt små utbildningsanordnare och kommuner 

inte vågar satsa på Yh-ansökningar då ovissheten att beviljas bidrag är så stor.  

Styrgruppens beslut: 

Styrgruppen godkänner rapporten.  

9. Kommande sammanträden med styrgruppen 

Styrgruppens beslut: 

Telefonmöte fredag den 4 maj kl 09.00.  

Torsdag den 31 maj förmiddag.  

 

 

 


