
   

 

 

Workshop 
 

Kompetensförsörjning – Utmaningar & Möjligheter 
 

Tid fredag 8 december 2017, kl. 09.00 – kl. 15.00 

Plats Scandic Hotel, Stortorget 15 Malmö 

Anmälan  senast 2017-11-24 https://kfsk.se/konferens/?p=21979 
 
Workshopen utgör startpunkt för ett målinriktat arbete kring kompetensförsörjning. Vi ska 
identifiera gemensamma utvecklingsområden, med särkilt fokus riktat mot nya yrkes-
kategorier samt utbildningar inriktade mot dessa. För att workshopen ska bli så konkret som 
möjligt vill vi be er att reflektera över nedanstående frågeställningar. Ni kan mycket gärna 
sända in era reflektioner innan workshopen till jan.nilsson@kfsk.se  (dock senast 171201).  
 
Det är vår målsättning att vi under workshopen formerar några mindre arbetsgrupper för det 
fortsatta arbetet. Arbetsgrupperna ska ta fram underlag för nätverksträffen 180316, exempel- 
vis underlag som kan ligga till grund för kommande YH-utbildningar. Vi vill därför be er redan 
nu fundera kring vilka möjligheter som er organisation har att medverka. Under workshopen 
kommer vi även att väcka frågan om HR-nätverkets eventuella samverkan med det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet inom ramen för KoSS – Kompetenssamverkan Skåne. 
 
Frågeställningar 
 

1. Kan nya yrkeskategorier, tillskapade genom översyn av organisation och arbets-
uppgifter, vara lösningen på dagens och morgondagens rekryteringsbehov? 
- Motivera gärna ert svar. 

 

2. Ser ni hinder som kan försvåra möjligheterna att skapa nya yrkeskategorier? 
- Ge gärna exempel. 

 

3. Vad menar ni skulle kunna undanröja svårigheterna? 
 

4. Ser ni i dag möjligheter som öppnar upp för att skapa nya yrkeskategorier? 
- Ge gärna exempel. 

 

5. Vad menar ni skulle kunna stärka dessa möjligheter? 
 

6. Inom vilka verksamhetsområden kan ni se möjligheter att renodla och/eller omfördela 
arbetsuppgifter och på så sätt öppna upp för nya yrkeskategorier? 
- Ge gärna exempel på konkreta yrkeskategorier och vilka reella kompetenser som 

dessa bör inrymma.  
 

7. Rekryterar ni redan i dag personal utifrån nyinrättade yrkeskategorier? 
- Ge gärna exempel på vilka samt kring hur kravprofiler är utformade. 

 

8. Vilka nyinrättade yrkeskategorier tror ni kan utbildas inom ramen för yrkeshögskolan? 
- Kan avse såväl fullständiga utbildningar som kompletterande utbildningar (t.ex. för 

befintlig personal). 
 

9. Hur stora rekryteringsbehov ser ni att det finns eller skulle kunna finnas när det gäller 
nya yrkeskategorier? 
- På kort respektive längre sikt.  
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