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”På priomötena får man helheten!  
Det är uppskattat och det är viktigt  

att prioritera dessa.”

Bakgrund
Arbetsförmedlingens verksamhet överlappar på många områden med Region  
Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling, och tidigare samarbeten 
har visat goda resultat. Det första prioriteringsmötet inom Överenskommelsen AF/
HRU (ÖKn) inträffade år 2020 till följd av att AF och HRU möter varandra på forum 
och med insikten att de därför med fördel skulle kunna samverka och mötas för att 
tillsammans prioritera fokusområden. Dessa sammankomster har haft goda resultat då 
prioriteringsmötet åstadkommer mer effektiv användning av skattepengar och minskar 
dubbelarbete. 
 

 
 
Mycket arbete har utförts inom de olika grupperna. De gemensamma mötena  
uppskattas och är ett forum där deltagare kan överblicka helheten. Det finns den bra 
representation från arbetsgruppen i vardera fokusområde, något som bidrar till att skapa 
ett sammanhang kring gemensamma frågor. 
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Summering
Diskussionerna under det senaste prioriteringsmötet sammanfattades på en digital  
whiteboard (Miro) i syfte att dokumentera och utvärdera arbetet inom ÖKn 2021 samt 
se över framtida insatser inom ÖKn 2022. 

Fortsatta kommunikativa utmaningar: Vi måste jobba vidare med 
hur vi rapporterar löpande i organisationerna, hur vi utvärderar 
längs vägen, hur vi sprider resultat osv. Detta uppdrag går ut till 
alla grupper inom ÖKn.
 

”Jag önskar utvärderingar längs vägen i  
fokusgrupperna till arbetsgruppen,  

sedan rapportera på priomötet”

”Löpande rapportering under året”

Folkhälsofrågor ska genomsyra hela ÖKn:  
Uppdrag till alla fokusgrupper att se över  
och ev. bjuda in representation från  
folkhälsoområdet.
 

Kommunicera externt: Uppdrag till alla fokusgrupper att bli 
bättre på att kommunicera processer och resultat till externa 
intressenter.

Information/involvering: Deltagande och bemanning i  
grupperingar och prioriteringsmöten bör säkerställas och vid behov 
ses över i respektive organisation.

”Folkhälsoperspektivet”

”Tydligare syfte när vi rapporterar  
till andra organisationer”

”En från AG i varje fokusgrupp.  
Ger bra sammanhållning”
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Prioriterade fokusområden 2021

 

Återrapportering: 
Vid prioriteringsmötet återrapporterade alla arbets-
grupper inom vardera fokusområde sina målsättningar, 
utförda aktiviteter och resultat för år 2021.  
 
Beslutade fokusområden 2021:  
Utbildningsdimensionering, Branschforum, Analys och 
prognos, samt ESF & andra finansieringsformer.

”Ledningsgruppens deltagande  
på priomöten är efterfrågat  
och viktigt” 

”Processer och resultat från ÖKn bör efterfrågas 
i större utsträckning mellan priomöten.”

Utbildningsdimensionering
Målsättning:
Process grundad i kompetensbehovsanalys som är efterfrågad  
av kommuner och andra utbildningsanordnare. Inför gemensam  
planering och dimensionering av utbildning på olika nivåer. 

Diskussion:
Det arbete som har utförts ligger i fas med nationella förslag  
(lagrådsremiss). Diskussionen lyfter fram uppdrag med  
folkhälsofrågor och kommunikation, vilket kommer att  
behandlas enligt ovan.

Återrapportering 2021

Utredning: Utökad samverkan vuxenutbildning

Möten med vux-rektorer har lyft länets  
kompetensbehov

Kompetensbehovet i länet är sammanställt och 
levererat till MYH

Arbete pågår kring dimensionering och  
planering av gymnasieutbildning

Inlämnad ansökan till ESF kring finansiering av 
projekt #Vägled-Kompetens

Utredning: Utveckling av nätverk/forum studie- 
och yrkesvägledning 

Utredning: Möjlighet att anordna bransch-/
kompetensdagar gemensamt för hela länet

”Dimensionering och planering 
av gymnasieskolan (utifrån  
lagrådsremissen)”
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Branschforum
Målsättning:
Att skapa fler branschforum och driva utvecklingen i de som redan är uppstartade. 

Gruppen har omformulerat målsättningen för branschforum. I dagsläget finns 10 
branschforum, varav Transport är det forum som har kommit längst. Sammanfattningar 
av dessa branschforum har tagits fram och det har även gjorts en förstudie och kartlägg-
ning inför uppstart av nya branschforum (gröna näringar och besöksnäringar).  
Vidare håller en konceptuell handbok på att tas fram.  
 
 
 
 
 
 
Diskussion:
Det arbete som har utförts ligger i fas med nationella förslag  
(lagrådsremiss). Vidare diskuteras att fokusgrupp branschforum  
har gått framåt, vilket är positivt. Fokusgruppen kommer att  
fortsätta arbetet med omvärldsbevakning och ta hänsyn till  
storregionala satsningar. Diskussionen lyfter fram uppdrag  
med folkhälsofrågor och kommunikation, vilka kommer att  
behandlas enligt ovan. Vidare lyfts önskan till ökad samverkan,  
bland annat mellan gruppen för branschforum och analys.  
 
 
 
 
 
 
 
 

”Fokusgrupp branschforum har gått framåt!  
Positivt.”

”Branschforum + analys = ökad samverkan”

Återrapportering 2021

10 Branschforum

Sammanfattningar: Transport, Vård och omsorg
Förstudier: Gröna näringar, Turistindustrin,  
Energi, IT/Digitalisering

Möte och informationsutbyte: Branschforum 
och Utbildningsdimensionering - utforska  
övergången mellan de två grupperna

Konceptuell handbok för branschforum

Fråga: ”Prioritera folkhälsa 2022? Ett krav för att 
kunna arbeta och öka kompetensresursen. Det 

är ett uppdrag på nationell nivå och en fantastisk 
möjlighet att samverka kring den prioriteringen.”
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Analys och prognos
Målsättning:
Framtagande av ett samlat dokument med analyser  
och prognoser.
 

Diskussion:
Ökade resurser till analys- och prognosgruppen lyfts fram som en åtgärd för att tolka 
och sammankoppla olika underlag. Även samverkan mellan gruppen för branschforum 
och analys. Vidare uppskattas en gemensam rapport inom analys. Diskussionen lyfter 
fram uppdrag med folkhälsofrågor och kommunikation, vilka kommer att behandlas 
enligt ovan. 

ESF & andra finansieringsformer
Målsättning:
Arbeta för en övergripande strategi där olika projekt passar in och som leder mot ett 
tydligt mål. ”Bort från tomtebloss och hagelbössa”.

Under 2021 har fokus för gruppen varit på erfarenhetsutbyte. Gruppen behöver bevaka 
särskilda situationer framöver, samt utveckling kring förändring i målområden på olika 
nivåer. 
 
Diskussion:
Diskussionen lyfter att gruppen ska hitta samarbetsformer trots  
att det inte är ett prioriterat fokusområde ännu, samt att man  
bör arbeta strategiskt i det nya programmet. Omställningen av  
Arbetsförmedlingen har försvårat visas aspekter, exempelvis ESF.  
Vidare lyfts uppdrag med folkhälsofrågor och kommunikation,  
vilka kommer att behandlas enligt ovan.

”Bra med gemensam rapport inom analys”

”Ökade resurser till analys och prognosgruppen. 
[…] Ökade resurser till att tolka/analysera  

”Trender och prognoser” och koppla samman 
med övriga underlag såsom AFs  

Arbetsmarknadsutsikter”

Återrapportering 2021

Framtaget: Relevant statistik i form av en 
publikation om konjunktur, arbetsmarknad och 
näringsliv i Sörmland

”Läget i länet 2021”: Färdigställt i maj 2021  

Återrapportering 2021

Byte av deltagare: Ny grupp började jobba vid 
halvårsskiftet

Diskussioner kring gemensamma samverkans-
punkter/projektidéer, ex AFs nya hållning i fråga 
om ESF-projekt

Gruppens roll: Bevaka situationen en tid 
framöver för att utröna hur samverkan kommer 
behövas och ge mervärde framöver.

”Inom ESF jobba strategiskt i nya programmet”
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Prioriterade  
fokusområden 2022 
Under prioriteringsmötet beslutades att de prioriterade fokusområdena för år 2021 
kvarstår och fortsätter prioriteras år 2022. 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgrupperna inom vardera fokusområde fortlöper och återapporterar i nästa 
prioriteringsmöte år 2023, då nya fokusområden ska beslutas. 

Beslutade fokusområden 2022

Utbildningsdimensionering

Branschforum

Analys och prognos

ESF & andra finansieringsformer

”Vi rekommenderar att rådande  
fokusgrupper finns kvar.”


