
VÄLKOMNA!

Vägledningen är avgörande för skånsk 

arbetsmarknad och tillväxt!
- Vad görs idag och vad vill kommunerna ha mer av?

27 november, Grand Hotel, Lund



• Syftet är att sprida initiativ och satsningar som syftar till att främja 

kompetensförsörjningen i Skåne.

• Mix av föreläsningar, seminarier och öppna hus på olika platser 

runt om i Skåne.

• Samtliga pass hittar du här: 

https://utveckling.skane.se/om-regional-

utveckling/kalender/naringslivsutveckling/2018/kompetenskalaset/

(Googla: Kompetenskalas 2018 Skåne)

Kompetenskalas 

26 – 30 november 2018

https://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/kalender/naringslivsutveckling/2018/kompetenskalaset/


Vad är Kompetenssamverkan Skåne?

Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010.

Regeringsuppdraget innebar att etablera en regional kompetensplattform för att 

• samverka inom området kompetensförsörjning

• ta fram kunskapsunderlag inom området kompetensförsörjning

Sedan dess ingår följande i Kompetenssamverkan Skåne:

• Arbetsförmedlingen

• Kommunförbundet Skåne

• Länsstyrelsen Skåne

• Lärosäten Syd

• Region Skåne (ordförande)

Översyn och omtag av KoSS pågår under hösten 2018, ny struktur på 
plats under våren 2019.



Dagens program:

9.00-9.30 Registrering och kaffe

9.30-9.50 Inledning Region Skåne och Kommunförbundet Skåne 

9.50-10.20 Skånegy + ”Var finns jobben” inkl. kampanj 

10.20-10.30 PAUS 

10.30-11.45 Huvudmannaplaner och framtid kring syv (Skolsamverkan och kommuner)

11.45-12.15 Dialog

12.15-13.10 LUNCH

13.10-13.35 Studie- och yrkesvägledningen i statliga utredningar – en översikt (Nils Pihlsgård, 
KFSK)

13.35-14.45 Inspiration från kommuner: 

• Veckans Yrke: SYV-strateg! Helsingborg 

• Valkompetens för livslångt lärande! Trelleborg

• Samverkansstruktur företag-skola i Hässleholm för framtidens teknikutbildningar

• Viktigt på riktigt - ett motivationshöjande arbetssätt! Ystad

14.45-15.00 Avslutning

15.00 Kaffe och mingel



MENTI del 1

Skriv in www.menti.com

i webbläsaren i din smartphone. 

Ange 93 55 08

http://www.menti.com/


• Dialog kring vad ni behöver framåt?

• Vad kan vi ta vidare på regional nivå?



MENTI del 2

Skriv in www.menti.com

i webbläsaren i din smartphone. 

Ange 34 33 58

http://www.menti.com/


Dags för lunch!

Vi samlas åter kl. 13.10!



Inspiration från kommuner: 

• Veckans Yrke: SYV-strateg! Helsingborg 

• Valkompetens för livslångt lärande! Trelleborg

• Samverkansstruktur företag-skola i Hässleholm 
för framtidens teknikutbildningar

• Viktigt på riktigt - ett motivationshöjande 
arbetssätt! Ystad



MENTI del 3

Skriv in www.menti.com

i webbläsaren i din smartphone. 

Ange 73 28 4

http://www.menti.com/


Tack för idag 

och på återhörande!

charlotta.levin@skane.se, Region Skåne

jan-ake.johansson@kfsk.se, Kommunförbundet Skåne

nils.pihlsgard@kfsk.se, Kommunförbundet Skåne

marlene.klitwelin@helsingborg.se, Helsingborg Stad
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