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Handlingsprogram för Kompetensförsörjning Kalmar län
2020-2022
Mål 1 Effektiv kompetensmatchning mellan utbud och efterfrågan
1. Kartlägga kompetensbehov i länet, på generell nivå och på branschnivå
2. Medverka till fler utbildas inom yrkesutbildningar bl.a. yrkes Vux, YH, för de behov länet har.
3. Utreda införandet av ett kompetenscenter för yrken inom kollektivtrafiken
4. Stödja aktiviteter och främja strukturer som ökar ungdomars kännedom om utbildningar och yrken
samt samarbete med studie- och yrkesvägledare
5. Stödja insatser som ökar attraktiviteten hos arbetsgivare och utbildningsaktörer samt Kalmar Län
6. Samverkan mellan LNU, Kommuner och Region Kalmar Län för att skapa struktur för studenters
övergång till arbete
7. Samverkansstukturer för regional kompetensförsörjning
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Kartlägga kompetensbehov i länet, på generell
nivå och på branschnivå (kontinuerligt)
• Bristyrkesanalyser
- Teknik/industri
- IT
- Vård och omsorg
- Transport
- Restaurang
Statistiskt underlag för utbildningar och yrken.
Dialog med branscher om behov mm och förslag till en
struktur för kommande uppdateringar av rapporterna
• Generell nivå – finns upplagt på Region Kalmar läns
hemsida
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Medverka till att fler utbildas inom
yrkesutbildningar, bl.a. Yrkesvux och YH
• Samverkansnätverk inom komvux/yrkesvux
• Samverkansnätverk med YH-aktörer
• 2020 gemensam karta över alla yrkesvux utbildningar och YH- utbildningar
• 2021 gemensam karta över alla yrkesvux-utbildningar, yrkesinriktade
folkhögskoleutbildningar samt Arbetsförmedlingens yrkesutbildningar
• 2021 karta över YH-utbildningar
• Kartläggning med inriktning på Yrkesvux-utbildningar, Validering och lärcentrum.
- Stora behov av samverkan då tillgång till utbildning över länet varierar stort.
• Fördjupad dialog med YH-aktörer för att öka samverkan regionalt och få ett bättre
underlag för utbildningarna
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Samverkansstrukturer kompetensförsörjning

• Yrkesutbildning – vux och YH
• AF
• Sydsvenska Handelskammaren Trainee - Smart start
• Kompetenslyft – utbildning till
anställda
• Kommunförbundet
• Arbetsmarknadsenheter
...
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Mål 2: Relevant utbildning och kompetens
1. Bidra till att utveckla kunskapsmiljöer inom exempelvis e-hälsa, vatten, teknik och
livsmedel
2. Undersöka möjligheterna till ett Traineeprogram för nyutexaminerade studenter
från högskola och universitet
3. Vidareutveckling och kvalitetssäkring av teknikcollege och vård- och omsorgscollege
4. Undersöka möjligheterna att starta ett samarbete mellan naturbruks- och
restaurangutbildning på gymnasienivå
5. Medverka till att öka barns- och ungas intresse inom olika områden bl.a. för
naturvetenskap och teknik, vård och omsorg mm.
6. Medverka till att bygga strukturer för de behov av kompetens som finns för
redan anställda i regionen.
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Traineeprogram
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Hösten 2020
Sydsvenska handelskammaren i samverkan med Region
Kalmar län, Region Kronoberg och LNU startar Smart Start –
Traineeprogram
• Hemsida + företagskontakter + start av rekrytering av
trainee.
Våren 2021
Region Blekinge är intresserad och ansluter tillsammans med
BTH.
• Första start i mars 2021(4 deltagare) andra start
september (ca 14)
• Ett-årigt program för deltagarna
Plan
• Start 2 ggr/år, max 20 deltagare – program ett år.
• Från 2024 helt finansierat av arbetsgivarna

Strukturer för de behov av kompetens som finns för redan anställda
Projekt Kompetenslyft – Kalmar län
Samverkansprojekt mellan Nova, Oskarshamn,
Campus Västervik och IUC, Kalmar.
Mål:
- att erbjuda och genomföra utbildning och
kompetensutveckling efter företag och
individers behov med fokus på industri och
industrinära verksamhet.
- att minst 1800 individer och 110 företag ska få
del av projektets insatser
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Mål 3: Fler i arbete
1. Medverka till att antalet snabbspår ökar i Kalmar län samt andra
aktiviteter för övergång till arbete och utbildning
2. Stödja aktiviteter, system och strukturer för att uppnå en jämnare
könsfördelning på utbildningar inom teknik respektive vård- och omsorg
3. Medverka till spridning av information om utbildning och tillgång
till utbildning i hela länet.
4. Öka förutsättningar för att fler blir behöriga till högre studier
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Medverka till att antalet snabbspår ökar i Kalmar län samt andra aktiviteter för
övergång till arbete och utbildning
2021
Tillsammans med Kommunförbundet i
Kalmar län och kommunerna genomföra
en kartläggning och inventera möjliga
områden för utveckling och samverkan
Samtliga kommuner medverkar i
Skolverkets uppdrag och projekt inom
Kombinationsutbildningar
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Medverka till spridning av information om utbildning
och tillgång till utbildning i hela länet.
Under våren 2020 skapades en sida på Region Kalmar län för att möta de
som av olika orsaker drabbades av effekter av covid 19 och funderade på att
gå en kortare eller längre utbildning.
Tanken är att bygga vidare på denna så att den blir bredare mer informativ
men ändå länkar till de utbildningar som finns.
Våren 2020 gjordes en gemensam broschyr för YH i Kalmar län för att öka
söktrycket. Det har inte gjorts 2021 då söktrycket är mycket stort.
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Mål 4: Tillgänglig arbetsmarknad
1.Etablera effektiva strukturer för validering
2. Medverkan till utveckling av lärcenter och undersöka
möjligheterna till distansutbildning
3. Utreda ökad arbetspendling
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Etablera effektiva strukturer för validering
• Inventering av arbete med Validering i
länet 2020 – 2021
• Regional dialog om utveckling med
fokus på yrkesvux
• Medverkan i Myndigheten för
yrkeshögskolans ”projekt” inom
validering
• Dialog med Studie och yrkesvägledare
2021
• 2021 planeras utbildning, workshop och
stöd för utveckling
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