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§ 222 Kompetensförsörjningsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Godkänna Kompetenscentrum Sandvikens förslag till
kompetensförsörjningsstrategi för perioden 2014-2020.
Sammanfattning av ärendet
Våren 2012 bildades en arbetsgrupp med representanter från flera
kommunala förvaltningar och enheter. Arbetsgruppens uppgift var att
utifrån det regionala uppdraget kring en regional kompetensplattform och
kommunens vision 2025 arbeta fram ett förslag på en kommunal
kompetensförsörjningsstrategi och bilda Kompetenscentrum Sandviken.
Kompetenscentrum Sandviken är idag en del i det uppdrag som Region
Gävleborg fick enligt det av regeringen utfärdade villkorsbrev för år
2010. Uppdraget var att i Gävleborgs län etablera kompetensplattformar
för
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort
och lång sikt, samt att ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser som
förhåller sig till funktionella arbetsmarknadsregioner.
Projektet Lokala kompetenscentra bildades i syfte att på lokal nivå öka
samarbetet mellan näringslivskontor, lärcentra och övriga
utbildningsinstanser, t.ex. grundskola, gymnasium och YH. Men också
för att på en regional nivå
identifiera möjliga gemensamma operativa samverkansfrågor,
utvecklingsmöjligheter och arbetsmodeller för t ex kommunernas
näringslivskontor eller lärcentra i Gävleborg.
De lokala kompetenscentra skall fungera som den lokala delen av
kompetensplattformen, Kompetensforum Gävleborg.
Kompetensplattformarna skall enligt regeringens villkorsbrev bidra till:
- Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och
utbildningsområdet.
- Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjning och
utbildningsområdet.
- Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.
- Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med
utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt
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myndigheternas ansvar.
Kompetenscentrum Sandviken är en gruppering, nätverk,
samverkansform för information, kommunikation och samarbete över
förvaltningsgränserna men också för samverkan med arbetsgivarna i
regionen. Kompetenscentrum
Sandviken har ingen direkt operativ roll utan endast en strategisk och
samordnande roll för de aktiviteter som syftar till en långsiktig
kompetensförsörjning för arbetsgivarna i Sandvikens kommun.
Kompetenscentrum Sandviken har av Kommunstyrelsen haft i uppdrag
att utforma en kompetensförsörjningsstrategi för Sandvikens kommun.
Inom det uppdraget har Kompetenscentrum Sandviken under 2012-2014
haft ett antal träffar, workshops och nätverksmöten både lokalt och
regionalt. Ur detta arbete har detta strategidokument vuxit fram och fått
sin slutgiltiga utformning och lämnas till Kommunstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag
Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2020
Tjänsteskrivelse Kompetensförsörjningsstrategi 2014-06-19, dnr:
KS2014/435
Yttrande arbesmarknad- och trafik samt svar kunskapsförvaltningen
Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör Ann-Katrin Sundelius och Lotta Delin, projektledare
för Region Gävleborgs projekt Lokala Kompetenscentra i Gävleborg.
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