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Kompetensförsörjning
och sysselsättning
Framtagande av överenskommelse, positionspapper och
lösningsfokuserade avtal/strategi för påverkan

Processen 2018
1. Överenskommelse mellan regionerna i Sydsverige och
Arbetsförmedlingen (maj)
2. Positionspapper (juni)
3. Lösningsfokuserade avtal/strategi för påverkan (hösten/vintern)
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Överenskommelse
1. Varför behövs överenskommelsen? Grundproblematiken
2. Regionerna i Sydsverige och Arbetsförmedlingen är överens om att
gemensamt arbeta för att hitta konkreta lösningar
3. Struktur för regionala dialoger
4. Parterna är överens om arbetsgången:
•
•
•

Överenskommelse mellan regionerna i Sydsverige och Arbetsförmedlingen
Positionspapper
Lösningsfokuserade avtal mellan ”lösningsägande” parter eller strategi för påverkan

Positionspapper
Del 1 – regionala förutsättningar
Hur ser förutsättningarna för den regionala näringspolitiken, arbetsmarknads‐ och utbildningspolitiken ut
i respektive region i södra Sverige?
Den första delen ska belysa hur de specifika regionala utmaningarna ser ut i Sydsverige med fokus på
befolkningsutveckling, sysselsättning, branschstruktur och pågående tendenser i strukturomvandlingen.

Del 2 – Den regionala kompetensförsörjningen
Vilka hinder finns för en bättre matchning på de regionala arbetsmarknaderna i södra Sverige?
Vad krävs för att förbättra matchningen på de regionala arbetsmarknaderna och säkra en väl fungerande
kompetensförsörjning på kort och lång sikt?
Med utgångspunkt i analysen av de regionala förutsättningarna och utmaningarna samt de flaskhalsar
och problem på systemnivå som identifierats ska det i positionspappret läggas fram ett antal konkreta
förslag på insatser som kan främja en bättre regional matchning och kompetensförsörjning. Samt vilken
instans/aktör som äger lösningen.
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Positionspapper
Förslag till processplan
Upphandla konsult, konsult på plats 3 maj
Regioner arbetar med del 1,
klart 10 maj
Sammanställning av regionernas arbete
Konsult (och regioner) arbetar med del 2, klart 7 juni
Arbete med slutprodukt, klart 21 juni

28 mars
disposition
klar

10 juni
Del 2 klar

10 maj
Del 1 klar

21 juni, slut‐
produkt klar

Positionspapper och lösningsfokuserade avtal/strategi för påverkan
Nationell nivå
Med utgångspunkt i del 2 :
 Strukturella förändringar att föras till
nationell nivå.
 Prioritering bland de konkreta förslagen på

RSS

insatser för implementering på regional
nivå.
 Avtal upprättas med relevanta parter för att
realisera respektive insats, alt strategi för

AF

YHM

Folkhög
‐skolor

påverkan

3

