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Nätverksstadens resursbaser

”Resursbaser och kärnkompetenser i Skaraborgs regionala ekonomi”



Skaraborgs utmaningar inom kompetensförsörjning

• Arbetslivets förståelse för och förmåga till anpassning till den transformation som pågår 
– och därmed efterfrågan på (högre) kompetens

• Omställning utifrån omvärldsfaktorer som ställer nya krav på produktionen tex inom 
fordonsindustrin i Skaraborg berörs ca 12 000 arbetstillfällen 2023-2030

• Kompetensförsörjning till befintliga näringslivets expansion (+ 2 000)
• Stora behov inom offentlig sektor, tex kommunerna kommande 5 år, ca 2 500 årligen 
• Matchning av efterfrågad kompetens mot potentiella nyetableringar (ca 3 000) 

• Utbildningssystemets överbryggning mellan olika utbildningsnivåer
• Utbildningssystemets anpassningsförmåga efter arbetsmarknadens förändrade behov
• Utbildningssystemets kapacitet
• Regelverk som motverkar utbildningssystemets matchningsförmåga
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Konsekvenser för företaget pga rekryteringssvårigheter
Vilka konsekvenser för FÖRETAGET uppstod på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare? 

Bas: De som har haft svårt att rekrytera

Vi fick minskad försäljning eller fick 
tacka nej till order/uppdrag

Planerad expansion 
förhindrades

Vi fick sämre lönsamhet som en 
följd av ökade kostnader

Vi fick dra ned 
produktionen/servicen

Vi fick lägga ut order/uppdrag 
till annan utförare/leverantör

Annat

Inga konsekvenser alls

Kompetensförsörjningen ett 
växande tillväxthinder.



Hur möter vi kompetensutmaningarna? 

• Planberedskap
• Attraktiva arbetsgivare
• Skapa ”kompetensberedskap”, tex kommer det byggas upp ett sk Kompetensnav 

Skaraborg (Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar drygt 15 
miljoner kronor på att förstärka arbetet för en omställning i Skaraborgs arbetsliv under 
en treårsperiod. Kompetensnavet ska ge kapacitet att möta utvecklingen av ny teknik 
och nya processer i den omställning som nu sker, främst inom elektrifiering.)

• Attrahera fler människor med efterfrågad kompetens till Skaraborg, tex genom 
gemensamma satsningar som byggs upp genom projektet ”Livet i Skaraborg”

• Veta vad vi har, kan och vill bli och förmedla det – välja väg och kraftsamla!
• Jobba långsiktigt, flexibelt och mer träffsäkert med utbildningsplanering
• Utbildning Skaraborg (Gymnasium, YH, Vux) arbetar proaktivt utifrån ett nytt fokus -

behov i relation till utbildning
• Nytt tänk = Skaraborg är på god väg! 



Skaraborgs Kompetensforum  

• En fristående strategisk samverkansarena kring kompetensförsörjning med 
utgångspunkt ur ett arbetsgivarperspektiv

• Forumets syfte är att identifiera kompetensutmaningar och vara riktningsgivande för 
insatser och samarbeten som bäst stödjer den långsiktiga planen för 
kompetensförsörjning i Skaraborg oavsett bransch och konjunkturläge

• Är sammansatt av och med parter som verkar i Skaraborg, som arbetar med 
kompetensförsörjningsfrågor relaterat till arbetslivet i Skaraborg

• Ansvarar för att det minst en gång per år eller vid behov tas fram och presenteras en 
analys över arbetsmarknads- och kompetensförsörjningssituationen i Skaraborg



Skaraborgs Kompetensplattform

Kompetensforum

Branschråd 
och andra former

Kompetensnavet

Bidrag:
- Riktningsgivande
- Remissinstans

Bidrag:
- BehovsunderlagBidrag:

- Koordinering
- Prioritering
- Säkerställa leverans



Tack! 

Vid eventuella frågor välkommen kontakta;

Catarina Carlehed 
Strateg kompetensförsörjning, Skaraborgs kommunalförbund 
073-461 96 13
catarina.carlehed@skaraborg.se

mailto:catarina.carlehed@skaraborg.se


skaraborgs
kommunalförbund



Richard Dyvelås

• Syfte
Att attrahera nyckelkompetenser till befintliga och 
nyetablerade verksamheter i Skaraborg och att de 
bosätter sig i regionen.

• Paketera
- Vad finns?
- Hur ska det presenteras?

• Strukturera
- Talangattraktion
- Soft-landing

• Attrahera
- Webbplats
- Livet i Skaraborg

Vad går projektet ut på?



Livet i Skaraborg – Hur?

• Nära samarbete mellan projektledare och kontaktperson 
hos kommunerna

• Samverkan mellan våra 15 kommuner

• Samverkan med andra aktörer och intressenter (ex. Visit 
Skaraborg)

• Digitala verktyg: Webbplats, CRM-system

Richard Dyvelås



TAM - Talent attraction management

Attrahera

Välkomna

Integrera

Varumärke/Rykte

Webbplats

Soft-landing (Struktur)

Richard Dyvelås



Vad har genomförts?

• Besök i samtliga kommuner

• Intervjuat inflyttare och arbetsgivare i Skaraborg

• Workshop med Näringslivschefer

• Upphandling av webbplats

• Upphandling av grafisk profil

• Enkät har genomförts

Richard Dyvelås



674 svarande = 2022 svar  110 Kategorier
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Tack för du lyssnade!
PLATS
Kap lansgatan 16  A

SKÖVDE

KONTAKTA MIG
richard .dyve l a s@ska rabo rg . se

076-721  03  08
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