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Varför?

• Förbättrad matchning på arbetsmarknaden, en stärkt samverkan mellan 

skola och näringsliv 

• Säkrad kompetensförsörjning i hela Östra Mellansverige. 

• Fler unga klarar av skolan och hittar vägar till jobb/sysselsättning



Samverkan i Östra Mellansverige

Avslutade projekt
• #jagmed, 2015-2018 (ESF) 90 milj SEK            
• #vägled, 2020-2021 (ESF) 11 milj SEK

Pågående projekt
• #Guidance – Digital tools and method development, 2021-2023 (Erasmus+)  1.7 milj SEK                       
• #vägledKompetens, 2022-2023 (ESF) 16.8 milj SEK





Utveckla metoder 
för vägledning 

lokalt och 
regionalt

Förbättrad 
samverkan mellan 

kommun, region och 
relevanta aktörer

Ökad kunskap om 
vägledningens 
relevans och 
möjligheter

Mål



Resultat

Resultat och inspiration från vägled (002).pdf


#vägledKompetens 

#vägledKompetens, jan 2022-mars 2023

”Arbetsmarknaden är i ständig förändring och det är 
viktigt att vi anpassar oss inför framtidens behov så 
att vi kan säkra kompetensförsörjningen i länet och i 
Mellansverige.” Irén Lejegren (S) regionråd och ordf. 

regionala tillväxtnämnden.



#vägledKompetens 

Projektmål

Kompetensutvecklingsinsatser för anställda kvinnor och män som ansvarar för 

eller arbetar med vägledning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet i 

Östra Mellansverige.



Utbildningsinsatser inom tre områden

Breddat ansvar

Kunskap om 
arbetsmarknaden 
och kompetens-

försörjning

Behovsanpassad 
vägledning



För vilka?

• Riktar sig till anställda och chefer inom kommunernas utbildnings- och 

arbetsmarknadsenheter, folkhögskolor, vuxenutbildningar och friskolor.

• 37 samverkanspartners i dagsläget. Finns utrymme att bli fler! 

#vägledKompetens



Deltagare per organisation i Örebro län

Samverkanspartners Antal deltagare

Askersunds kommun 15-20

Sydnärkes utbildningsförbund 5-10+

Kumla kommun 10+

Karlskoga kommun 8+

Örebro kommun  - grund/gy/KAA 35/14/10 = 59+

…

…

…

#vägledKompetens

100 deltagare

Det finns plats för fler



Breddat ansvar – styrning och hela skolan
oktober 2022 – februari 2023

Kunskap om arbetsmarknaden maj/juni 2022 – december 2022

Behovsanpassad vägledning, september 2022 – februari 2023

Digitala 
kortkurser

Inom alla tre 
block.

2. Besöksnäringen

Hela skolans ansvar,

Arbeta med breddat ansvar för 

vägledning

2022 2023

april maj juni augusti september oktober november december januari februari mars

1. Trender och 
prognoser

4. Industri3. Vård och omsorg

Det professionella samtalet, behovsanpassad vägledning

NPF, Psykisk ohälsa, särskola, nyanlända, intellektuell funktionsnedsättning.

Grund och fördjupningsnivå

Personer i 

ledningsposition

Styrning inom 

vägledning

5. Transport,

lager och logistik 

Mötesplatser, workshops, arbetsmarknadsdagar, SYV-dagar, Temadagar, inspirationsdagar mm

Exempel på innehåll: Validering, normer & värderingar, vägleda personer i kris, sociala ekonomins roll på arbetsmarknaden

Tidslinje kompetensutvecklingsinsatser april 2022 – mars 2023



På gång

6 maj: Att vägleda personer i nytt land - Bemötande, att vägleda vid kris och vägar till arbete 
Digital Mötesplats!  

24 Maj Om validering – Vilka är aktörerna, vilka är villkoren, hur går det till. Digital Mötesplats!

8 Juni Framtidens arbetsmarknad, Region Örebro län (Svenska Näringsliv, Arbetsförmedlingen, Örebro universitet)

Slutet på maj: Kunskap om arbetsmarknaden Block 1 – Trender, prognoser och omvärldsbevakning

#vägledKompetens

https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/201/?EventId=61


#vägledKompetens 

Tack!
Laila.berglund@regionorebrolan.se

mailto:Laila.berglund@regionorebrolan.se

