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VALLE 2.0 – PROJEKTSKISS ESF 
 

1. Sammanfattning 

 

I följande projektskiss presenteras hur en regional plattform för validering i Skåne skulle 

kunna möjliggöras med hjälp av medel från Europeiska Socialfonden (ESF). Tanken är att ett 

ESF-projekt – VALLE 2.0 – skulle kunna inrymma tre med varandra koordinerade parallella 

verksamheter som sammantagna lägger grunden till en långsiktigt hållbar plattform. Projektet 

tar utgångspunkt i de behov och förutsättningar som finns i Skåne så som de identifierats 

inom ramen för ESF-förstudien VALLE. Det är utarbetat med den tydliga ambitionen att 

kunna kombinera strukturpåverkande verksamhet med individrelaterad verksamhet. 

 

Projektet består av följande delar: 

 

 Kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utvecklingsarbete kring validering 

 Kontinuerligt, strukturerat och dokumenterat förändringsarbete kring validering  

 Utvecklande och implementering av metod för utbyte av validering mellan aktörer i Skåne 

 

VALLE 2.0 är tänkt som ett projekt inom ramen för programområde 1 (PO 1), det vill säga 

med fokus på kompetensförsörjning.
1
 Målgrupp för projektet är därmed personal inom de 

aktörer som är involverade och/eller intresserade av validering i Skåne. Utgångspunkt är, 

liksom i förstudien, att vad som avses är validering i dess helhet – oaktat nivå och inriktning. 

På så sätt är det en bred och varierad aktörsgrupp som kan engageras i projektet. Ansökan kan 

inlämnas inom ramen för nästkommande ESF-utlysning (150715 – 150915). VALLE 2.0 

skulle därmed kunna starta vid årsskiftet 2015/2016, beräknad projekttid är tre år. 

 

Projektägare för VALLE 2.0 bör vara Kommunförbundet Skåne. Men för att tillförsäkra 

projektet en stark regional förankring är det nödvändigt att parterna inom Kompetens-

samverkan Skåne (KoSS) är tydligt involverade i och tar ansvar för projektet.
2
 Vidare behöver 

VALLE 2.0 utvecklas och bedrivas i dialog och koordinerat med motsvarande initiativ i andra 

delar av landet samt med initiativ på nationell nivå.
3
 

                                            
1
 Huruvida PO 1:1 eller PO 1:2 kan vara aktuellt får klarläggas under det fortsatta arbetet. 

2
 I KoSS ingår Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Lärosäten 

Syd samt Region Skåne (ordförande). 
3
 I detta sammanhang bör särskild fokus riktas mot Arbetsförmedlingens kommande projekt SKiM – 

Synliggöra Kompetens i Matchningen. Vidare behöver de resultat och förslag som regeringens 
utredning kring validering beaktas (utredningen beräknas presenteras i april). 

 VALLE 
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2. Plattformen 

 

Det övergripande syftet med VALLE 2.0  är etablerandet av en regional stödplattform för 

validering i Skåne. Plattformen ska underlätta utbytet av validering mellan olika aktörer i 

Skåne. Den ska vidare utgöra ramen för gemensam utveckling av validering i regionen. 

Plattformen ska på så sätt befrämja jämförbarhet, överförbarhet och likvärdighet inom 

validering – oaktat aktörer, nivåer och inriktningar. Därmed ska plattformen bidra till att både 

stärka och bredda legitimiteten inom området. Arbetet med att etablera plattformen ska 

bedrivas i nära dialog och koordinerat med nationella aktörer inom validering samt med 

motsvarande initiativ i andra delar av Sverige. 

 

I grunden handlar det om att etablera en heltäckande och långsiktigt hållbar regional struktur 

för validering i Skåne. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att utgå från det som 

görs i dag. Det är det som görs som ska inlemmas i en struktur som möjliggör gemensam 

utveckling och gemensamt utbyte av validering. Plattformen ska alltså tillskapas och bäras av 

dem som i dag är involverade i och intresserar sig för validering i Skåne. Det är deras 

befintliga och kommande verksamheter som ska utgöra plattformen.  

 

Arbetet med att etablera plattformen är därmed inte en fråga om en pilotverksamhet som ska 

stå som inspirerande förebild, utan om att verka i och förändra det befintliga. Det är endast på 

så sätt som nödvändig strukturförändring är möjlig. De gångna årens ESF-projekt visar med 

all önskvärd tydlighet hur liten påverkan inspirerande förebilder har på de inarbetade gängse 

strukturerna, detta oaktat hur lyckosamma pilotverksamheterna än har varit vad gäller 

deltagare. 

 

3. Projektet – VALLE 2.0 

 

Utgångspunkten är alltså att personal från olika aktörer inom – eller med intresse för – 

validering deltar i VALLE 2.0. Deras arbetstid utgör den allt väsentligaste delen av projektets 

medfinansiering. Medverkande aktörer kan bland andra vara: 

 

 Kommunala arbetsmarknadsenheter (AME) 

 Kommunal vuxenutbildning (VUX) 

 Arbetsförmedlingen (Af) 

 Universitetet och högskolor 

 Studieförbund 

 Folkhögskolor 

 Andra utbildningsanordnare 

 Branschorganisationer inom arbetslivet 

 Föreningsliv 

 Fritidsverksamheter riktade till ungdomar och unga vuxna 
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Det är dessa aktörers verksamheter som ska utgöra projektets verkstad, verksamheter som ska 

utvecklas till gagn för, inte minst, de som i dagsläget bedöms stå relativt långt från 

arbetsmarknaden. Inom verksamheterna ska man ha påbörjat ett strukturerat arbete kring 

validering av kompetenser, alternativt, intressera sig för att utveckla ett sådant arbete. I detta 

ligger att beakta både det individer bär med sig och det de tillägnar sig inom ramen för 

verksamheten; oavsett vilka specifika metoder för validering man tillämpar eller intresserar 

sig för. 

 

Det är därmed verksamheter riktade till olika målgrupper, med fokus på olika typer och nivåer 

av kompetenser. Avgörande är att man har intresse av att utveckla den egna verksamheten i 

dialog och koordinerat med andra verksamheter utifrån en gemensam målbild – att höja 

kvaliteten och därmed förstärka legitimiteten. Detta innebär att man gemensamt ska sträva 

efter jämförbarhet och överförbarhet mellan det som görs och det som "kommer ut", 

oberoende av inom vilka verksamheter det görs. Detta i sin tur ska leda till att det som 

"kommer ut" får ett värde i en vidare kontext än den egna verksamhetens. Det sistnämnda är 

centralt när det gäller aktörer som i dag bedriver verksamhet med svag koppling till validering 

inom det formella utbildningssystemet och inom arbetslivet. 

 

I kraft av att verksamheterna befinner sig inom olika fält och i olika mognadsgrad vad gäller 

validering är en bred och djup kunskaps- och erfarenhetsbank möjlig att etablera. Genom 

projektets försorg görs denna bank tillgänglig för alla. I dialog mellan de olika aktörerna, och 

med bistånd av projektledningen, blir kunskaperna och erfarenheterna överförbara och 

praktiskt tillämpbara. Konkret innebär detta att det inom varje involverad verksamhet kan 

bedrivas ett kontinuerligt, strukturerat och dokumenterat förändringsarbete, koordinerat med 

övriga aktörers verksamheter. Steg för steg kommer därmed möjligheterna till jämförbarhet, 

överförbarhet och likvärdighet att öka. I detta ligger att även kunna samutnyttja resurserna 

inom projektet – det vill säga ett utbyte av ”tjänsten” validering mellan de olika aktörernas 

verksamheter. 

 

För de individer som är i fokus för verksamheterna innebär VALLE 2.0 att kvaliteten i 

kartläggning och bedömning höjs – att kvaliteten i och värdet av valideringen steg för steg 

höjs. 

 

VALLE 2.0 mål är att: 

 

 öka möjligheterna till validering 

 höja kvaliteten på valideringen 

 stärka legitimiteten av valideringen 
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Den bärande delen i VALLE 2.0 utgörs av kontinuerliga och med varandra kopplade 

seminarier/workshops för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt gemensamt utvecklings-

arbete.  

 

Seminarierna/workshoparna ska inriktas mot fem huvudfokus: 

 

 Validering av bransch-, yrkes- och ämneskompetenser på gymnasialnivå eller högre 

 Validering av bransch-, yrkes- och ämneskompetenser på lägre nivåer än gymnasialnivå 

 Validering av mer generella kompetenser, oaktat nivåer 

 Jämförbarhet, överförbarhet och likvärdighet samt legitimitet 

 Etablerande av plattform 

 

Med seminarierna/workshoparna som grund utarbetar projektledningen gemensamma verktyg 

för dokumentation, statistik och uppföljning, syftande till jämförbarhet, överförbarhet och 

likvärdighet samt legitimitet. Detta arbete ska genomföras i dialog med arbetsgrupper/ 

referensgrupper formerade av personal från involverade aktörer. 

 

Seminarierna/workshoparna ska även ligga till grund för etablerandet av en konkret och 

funktionell metod för utbyte av ”tjänsten” validering mellan olika aktörer i Skåne. Som 

utgångspunkt för arbetet bör validering inom VUX användas. Inom detta område finns i dags-

läget ett ramverk på plats som kan utgöra skelettet för en övergripande struktur innefattande 

validering i dess helhet. Den samverkan som etablerats i nordvästra Skåne kring yrkes-vux 

bör kunna stå som modell, tillsammans med nu påbörjad samverkan kring yrkes-sfi i Skåne. 

Plattformen ska därmed initialt och tidigt under projektet kunna vara operativ för VUX inom 

Skåne. Under projekttiden ska därefter steg för steg validering inom andra verksamhetsfält 

hakas på. 

 

4. Resurser 

 

De resurser som kan behövas för att genomföra vad som ovan skisserats handlar i första hand 

om personalresurser. Till detta kommer resurser för genomförande av seminarier/workshops 

samt för kommunikation/information. Projektet ställer krav om ett lätthanterligt och över-

skådligt system för kommunikation och dialog mellan de olika involverade aktörerna och 

nivåerna, såväl inom projektet som externt. När det gäller personalresurser bör dessa kunna 

stanna vid i grunden tre tjänster (oräknat ekonomisk administration). 

 

Sammantaget bör de medfinansieringsresurser i form av arbetstid som ovanstående projekt 

kan innebära täcka merparten av de kostnader som projektet för med sig.  

 

Dock bör oaktat detta även kontanta medel tillföras. Detta för att stärka ansökan. Kontanta 

medel visar att parterna som står bakom VALLE 2.0 är beredda att satsa mer än det man i 
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vilket fall som helst skulle ha avsatt för ändamålet. Det indikerar tydligt att man tror på det 

man vill göra. 

 

5. Koordinerade projekt – resursförstärkning 

 

Projektet kan med fördel förstärkas med resurser från ERASMUS+ – medel för så kallade 

strategiska partnerskap.
4
 Dessa kan användas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt 

nätverksbyggande i transnationella kontexter. Särkilt fokus riktas då mot ungdomar och unga 

vuxna. Ett arbete med en ansökan kan påbörjas med stöd av Svenska institutet, förstudiemedel 

för att främja samarbete inom ramen för EU:s övergripande Östersjöstrategi.
5
 Därmed skulle 

VALLE 2.0  kunna kopplas till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) flaggskepps-

initiativ School to Work.   

 

En ansökan till ESF som är knuten till Östersjöstrategi bör enbart av det skälet betraktas med 

positiva ögon av fonden. 

 

 

                                            
4
 Deadline t.ex. 151001 

5
 Dessa medel kan sökas löpande under året. 


