
KomX… 
En del av Samverkansmodellen



Tiden efter Regiovux…

Finansiering via
VGR och Skaraborgs kommunalförbund
Samverkansmodell för 
kompetensförsörjning Skaraborgsbyrån

Efterfrågan Utbud

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regiovux avslutatHur tar vi det påbörjade arbetet vidare?Ansökan om två projekt, Skaraborgsbyrån och SamverkansmodellenTvå sidor av samma myntEfterfrågan och utbud
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Ledningsgrupp
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analyser 
urvalskriterier 

utbildningsutbudet 
Arbetsgruppen

Skolchefer, Rektorer

Arbetsgrupp
Upprätta kurskatalog

Behörighetsbedömningar
Hantera ansökningar

Fakturor och utbetalningar av 
statsbidrag

Uppföljningar av ekonomi och poäng
Systematiskt kvalitetsarbete.

Skolledare, SYV, Admin och Ekonomi.

Presentatör
Presentationsanteckningar
För komvux del blev resultatet av Skaraborgsbyrån ett uppdrag från Skolcheferna att fördjupa och vässa samverkan inom yrkesutbildningarna och statsbidrag för regionalt yrkesvuxDet blev KomXÖka effektivitet, rättsäkerhet och likvärdighetEn del av nytt uppdrag för Komvux. Att vara del av regional och nationell kompetensförsörjning.Det handlar också om att jobba med analyser, utbildningsutbudFinns en ledningsgrupp och en arbetsgrupp



Utbildning

NäringslivArbetsmarknad

Samverkansmodellen - KomX

Matchningsutmaning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur ser då kopplingen Samverkansmodellen – KomX ut?Vi har en utmaning i att efterfrågan på kompetens inte matchar utbudet. Inget nytt problem. Aktörer måste börja samverka bättre. Utbildningspolitiken på olika nivåer, gy, yh, högre utb, folkbildning… tillsammans med arbetsmarknadspolitik och näringslivspolitik (Kommunal och privat)Hur kan man då tänka för att hitta de gemensamma ytorna?
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Presentatör
Presentationsanteckningar
I Regiovux tog vi fram en bild för hur samverkan kan ske. Kallade den Regionala funktionenTvå stora pusselbitar. Jobba över varandras gränser. Vanligt att det inte blir så. Springer åt olika håll
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ytterligare en viktig pusselbit är arbetsmarknadspolitiken. Representerad av AFHär finns många av de som idag är vår arbetskraftsreserv. Därför en viktig samarbetspartner.Också viktigt att det blir samverkan, inte konkurrens.



Utbildnings-
utbud Statsbidrag Vägledning 

och validering
Breddad 

rekrytering Yrkesråd

Arbetsliv

Strategiska 
frågor

Operativa 
frågor
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Sista, och inte minst viktiga pusselbiten, Arbetslivet. Näringsliv, företag, kommuner, region, alla som har behov av kompetens och arbetskraft.Olika roller. RUA den strategiska nivå med den typen av frågor.Samverkande kommuner den operativa nivån med de frågor som landar där.Exempel på frågor som kan hanteras i modellen…..Viktigt att den inte har vattentäta skott som försvårar samverkan.Modellen är användbar på olika nivåer. KomX likväl som på Skaraborgsnivå.



Samverkans
modellen KomX

Vad händer nu?



Tack för mig!
johan.lindell@skovde.se
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