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skaraborgs
kommunalförbund



UTVECKLINGS
OMRÅDEN

Kunskapsutveckling Regional utveckling Välfärdsutveckling



Skaraborgs Kommunalförbund samordnar 
struktur och organisering kring Utbildning 
Skaraborg. 

I frågor där Kommunalförbundet är 
beslutande utgör direktionen den politiska 
beslutsnivån. 

Politiskt ordförandenätverk - samverkan 
mellan kommunernas skol- och 
utbildningsnämnder. 

Avtal
• Gymnasieutbildningarna
• Vuxenutbildningen
• Samhällsorientering

UTBILDNING SKARABORG



TILLSAMMANS

• Hemsidan Utbildning Skaraborg

• Skolledarkonferenser 

• Rapporten Utbildning Skaraborg
https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/aktuellt/rapporten-2022/

• M.m.

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/aktuellt/rapporten-2022/


• Branschråd pedagogik
• Teknikcollege
• Vård och omsorgscollege
• Projekt 

- Kunskapsnoden
- IMprove
- Kombinationsutbildningar SFI
- Helhetslyftet

SAMVERKAN



Gymnasieantagning

Praktikverktyget

Interkommunal ersättning

KAA (kommunala aktivitetsansvarig) 

E-tjänster

DRIFT ÅT KOMMUNERNA



EN DEL AV
HELHETEN

I Västra Götaland finns det 

fyra kommunalförbund som 

består av medlemskommuner

från olika geografiska delar

av regionen. 



En arbetsmarknad med cirka 270 000 invånare

SKARABORG



ETABLERING 
SKER I ALLA 
KOMMUNER

Skaraborg blir ett starkt alternativ i 
konkurrens med andra när vi i 
samverkan visar vår fulla potential



SKELLEFTEÅ:

“Vux har ökat med 500 % 
sedan etableringsbeslutet”

Kristina Sundin Jonsson, P4, aug 2022



• 1 jobb i den nya industrin ger ytterligare 3 arbetstillfällen i 
den omgivande ekonomin. 

• Attrahera internationella studenter – elever och familjer med 
nya krav och förväntningar

• Den gröna omställningen och Sverige kommer att attrahera 
människor från hela världen till Skaraborg.

• Vi har en stor kompetensresurs som måste få ny och utökad 
kompetens för att anställningar i ny bransch.

• Många medarbetare i kommunerna kommer att välja ny 
anställning inom företagen. Kompetensbrist inom vård- och 
omsorg, skola m.m. (Lön, status, annat?)

• Påverkan på lokalt näringsliv.

LÄRDOMAR FRÅN 
SKELLEFTEÅ



ANSTÄLLNINGS-
BEHOV

Hög efterfrågan finns i Skaraborg inom 
vård och omsorg, gröna näringar, 

besöksnäring samt bygg- och 
tillverkande industri.



KOMPETENSBEHOV SKARABORGS KOMMUNER 
2022-2026

I våra 15 kommuner arbetar drygt 22 300 tillsvidareanställda medarbetare

Totalt rekryteringsbehov i Skaraborg är cirka 9500 medarbetare de kommande fem åren.  

100 
nya medarbetare behöver 

anställas ytterligare på 
grund av demografi 
(befolkningsökning)

2600 
av medarbetarna fyller 
65 år och tar troligtvis 

pension

7800 
rör sig inom eller utom 
yrket i extern personal-
omsättning (cirka 7 % 
exklusive pensioner) 



GRUPPER MED STORA PENSIONSAVGÅNGAR

3200 
nya medarbetare med 

undersköterskeutbildning

• Förskollärare (cirka 600)

• Lärare f-9 (cirka 900)

• Chefer (cirka 500)

• Sjuksköterskor (cirka 350) 

• Socialsekreterare (cirka 300 ) 

• Kockar (cirka 250)  

• Ingenjörer (cirka 90)



RUS
Regional 

utvecklingsstrategi

DRUS
Delregional 

utvecklingsstrategi

UTBILDNINGS 
STRATEGI





MÅL
V I  V I L L  A T T  

S K A R A B O R G  Ä R :

1

Attraktivt

Skaraborg är synligt ivärlden och 
skaraborgarna trivs och utvecklas.

2

Robust

Skaraborg är en industriregion i världsklass 
där befintliga företag är framgångsrika, nya 

etablerar sig och dit människor flyttar.

3

Kompetensförsörjt

Skaraborg är globalt
konkurrenskraftigt genom att möta 

kompetensbehoven för ett arbetsliv i
omställning och en värld i förändring.



Organiserad samverkan för utveckling

SAMVERKANSTRATEGI 

Utbildning Skaraborg 2023-2026

Vid Direktionens senaste möte den 2 februari 2023, 
rekommenderades att Samverkansstrategin ska 
antas i kommunerna.



KUNSKAPS
UTVECKLING

Utbildning Skaraborg – organiserad samverkan för utveckling



Utveckling genom erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och 
gemensam kompetensutveckling

Samverkan kring övergångar och vägledning

Verka för att elever som inte är behöriga till nationella program ska 
få möjlighet till ett allsidigt utbud

Dimensionera och bredda utbudet av platser inom Programinriktat 
val, Yrkesintroduktion och Yrkespaket

Prioriterat område 1

FULLFÖLJD 
UTBILDNING



Anpassning av utbildningssystemet för att möta efterfrågan på 
kompetens. Utbildningssystemet ska göra det möjligt att på ett 
effektivt sätt möta förändrade behov, både vad gäller innehåll och 
kapacitet.

Skaraborgs gymnasieutbildningar- samordnad styrning kring utbud och 
dimensionering

Skaraborgs vuxenutbildningar - vidareutveckla en sammanhållen 
vuxenutbildning utifrån arbetsmarknadens behov och individens 
anställningsbarhet

Skaraborgs yrkeshögskoleutbildningar - stärka dialogen med 
Myndigheten för Yrkeshögskolan i syfte att bredda utbildningsutbudet

Prioriterat område 2 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING FÖR EN 
ARBETSMARKNADSREGION DÄR 
UTBUD OCH EFTERFRÅGAN ÄR I 
BALANS



NÄSTA STEG

Reviderat samverkansavtal gymnasieutbildningarna

Reviderat samverkansavtal vuxenutbildningarna

Konkretiserade handlingsplaner



Dimensionering av 
gymnasial utbildning 

för bättre 
kompetensförsörjning 



Dimensionering av gymnasial utbildning för 
bättre kompetensförsörjning

I juni 2022 beslutade riksdagen om lagändringar (skollagen, lagen om RUA) som bland annat innebär 
att arbetsmarknadens behov ska vägas in vid planering och dimensionering

Syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på arbetsmarknaden och att förbättra 
kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv.

Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbildningar 
inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux). 

Innehåller även förslag om ny uppgift i lag till regionerna.



Nytt uppdrag till regionerna att arbeta 
med kompetensförsörjning

Regionerna* ges ett tydligare uppdrag att arbeta med kompetensförsörjning inom 
ramen för det regionala tillväxtarbetet.

Regionerna ska dels fastställa mål och prioriteringar för det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet, dels göra bedömningar av regionens kompetensbehov 
inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. 

Genom samråd tillvarata branschernas kunskaper om kompetensbehoven i regionen.

Särskild fokus riktas mot samverkan kring utbudet av gymnasial utbildning

*Avser delregionen Skaraborg



Regionala 
planeringsunderlag 
- Skolverket

https://www.skolverket.se/download/18.16539ce17f698887ee1134/1648738183251/pdf9584.pdf


Planeringsunderlagen under en treårscykel



Regionernas roll i framtagandet av 
planeringsunderlagen

Skolverket ansvarar - regioner kompletterar med kvalitativ information  

Regionerna* har en viktig roll:

• Förse Skolverket med uppgifter om den (del)regionala arbetsmarknadens specifika behov

• Stödja huvudmännen i regionen i planeringsarbetet – understödda av planeringsunderlagen

Viktigt med ett likvärdigt underlag över landet, som täcker hela arbetsmarknaden

Komplement till nationella prognoser

*Avser delregionen Skaraborg



KUNSKAPSNOD SKARABORG



✓ Ökad andel barn och unga som fullföljer sina 
studier, blir behöriga till gymnasiet och fullföljer 
sin gymnasieutbildning.

✓ Fler unga kommer ut i arbete eller fortsätter 
studera.

✓ Ökad samverkan och dialog mellan region, 
delregioner, kommuner och andra aktörer inom 
området.

ÖNSKADE LÅNGSIKTIGA 

EFFEKTER



Föräldrar som resurs

INRIKTNINGAR – VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Läsning & språkutveckling Motivation & framtidstro

Psykisk hälsa
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