Utlysning riktad till
Skånes kommuner
En möjlighet till stöd för utveckling av utbildningar inom yrkesvux

2021-09-17 – 2021-11-15

Innehåll
Region Skåne utlyser medel för utveckling av nya utbildningar som möter den
regionala arbetsmarknadens behov. Ett ändamålsenligt och väldimensionerat
utbildningssystem möjliggör arbetsgivares tillgång på rätt kompetens och får skånska
företag att växa och bli konkurrenskraftiga. Vid ökad arbetslöshet är det viktigt att
stärka upp utbildningssektorn för att rusta individer för inträde och omställning på
arbetsmarknaden. I syfte att öka antalet utbildningsplatser inom identifierade
bristyrken genomför därför Region Skåne en samlad utlysning riktad mot yrkesvux,
yrkeshögskola, högskola/universitet och folkhögskola.
Denna del riktar sig mot yrkesvux och vänder sig till Skånes kommuner.
Region Skåne är den regionalt utvecklingsansvariga aktören och ett av de utpekade
fokusområdena inom regionalt kompetensarbete är att medverka i planering av utbud
och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. En av de
identifierade utmaningarna från kommunerna är att få tillräckligt antal sökande till
framförallt de tekniska utbildningarna. Genom regionalt samarbete kan fler
utbildningar som leder till jobb inom bristyrken starta. Region Skåne och de skånska
kommunerna har enats om att samarbeta och stegvis bygga upp ett gemensamt utbud
med inriktning att försörja bristyrken med kompetens.
Genom denna utlysning ges varje delregion/”hörn” i Skåne möjlighet att söka medel
för att utveckla yrkesvuxutbildningar som motsvarar arbetsmarknadens behov av
kompetens. Utbildningarna ska vara öppna för hela Skåne och platserna
tillgängliggöras likvärdigt för samtliga sökande. Kommuner utanför frisöksområdet där
utbildningen anordnas betalar interkommunal ersättning (IKE) för sina invånare om de
studerar i annan kommun. Utvecklingsmedlen för nya utbildningar ska i möjligaste
mån fördelas över hela Skåne.
En av de identifierade utmaningarna från kommunerna är att få tillräckligt antal
sökande till utbildningarna. En annan identifierad utmaning är att utbildningarna inte
alltid motsvarar arbetsgivarnas behov. Tidigt samarbete direkt med branscherna ökar
möjligheterna att påverka kunskap och efterfrågan av relevanta bristyrken –
framtidsyrken – och därmed utsikterna för att starta utbildningar som arbetsgivare
efterfrågar.
Denna utlysning prioriterar följande branscher och yrken:




Bygg och anläggning
Livsmedelsindustri och naturbruk
Installation, drift och underhåll

Syfte
Att stimulera samarbetet mellan skånska kommuner som huvudmän för yrkesvux och
branschorganisationer från det skånska näringslivet, i syfte att utveckla yrkesinriktade
utbildningar som möter den regionala kompetensbristen liksom de lokala
arbetsgivarnas behov och grundläggande krav.
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Krav på ansökan
En kortfattat beskriven kursutvecklingsidé som visar hur utlysningens syfte och
förväntat resultat skulle kunna uppfyllas.
Enkel budgetuppställning som specificerar hur medlen används tillsammans med egen
medfinansiering, se även stycket om bedömningskriterier.
Förväntat resultat
En färdigutvecklad yrkesvuxutbildning med tydlig yrkesprofil för vilken en kommun i
samarbete med andra kommuner ämnar söka statsbidrag. Utbildningen ska motsvara
branschernas behov och krav på kompetens hos de anställda. Formulerad kursplan,
som beskriver vilka kurser och delkurser som ska ingå, arbetsgivare som ställer sig
bakom ansökan och är villiga att ta emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (APL),
plan för rekrytering av studerande, planerad kursstart samt hur kursen ska utvärderas.
Önskvärda effekter på längre sikt
-

-

Ökad kapacitet hos kommunerna att tillsammans med näringslivet utveckla fler
kvalitetssäkrade yrkesutbildningar inom områden där det råder regional
kompetensbrist
Stärkt kompetensförsörjning till dessa branscher
Samtliga skånska kommuner samarbetar för att skapa ett regionalt
yrkesvuxutbud med frisök för att på så sätt kunna bredda utbudet, öka antalet
sökande och sprida utbildningsplatserna geografiskt

Belopp
Upp till 500 000 kr per ansökan, tillkommer medfinansiering på minst 20 procent (kan
redovisas som arbetstid). Bidraget kan användas till kostnader kopplade till
förberedelser, kursutveckling, merkostnader vid uppstart och samverkan. Ej för
reguljära utbildningskostnader. Region Skåne hoppas kunna bevilja 2 till 3
ansökningar. Den geografiska fördelningen kommer att beaktas.
Tidplan
Sista dag för ansökan är 2020-11-15. Besked om eventuell finansiering lämnas i slutet
av november. Projektperioden är mellan den 1 december 2021 till den 30 september
2022. Förväntad kursstart senast -ht 2022.
Bedömningsprocess
Ansökningarna bedöms enligt kriterierna (se nedan) och bedömningen sker i
konkurrens mellan inkomna ansökningar. Region Skåne fattar det formella beslutet om
vilka sökande som får finansiering och meddelar samtliga sökande.
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Inriktning och bedömningskriterier
Region Skåne kommer beakta en prioriteringsordning under bedömningsprocessen där
ansökningar som kan visa på följande kommer premieras:
 Att namngivna enskilda arbetsgivare ställer sig bakom ansökan och kan stödja
med t.ex. utformning av utbildningens innehåll utifrån sina krav på kompetens,
erbjudande av APL-platser
 Att branschföreträdare ställer sig bakom ansökan och kan stödja med t.ex.
arbetsgivarkontakter, utformning av utbildningens innehåll
 Att andra kommuner ställer sig bakom ansökan och att de har för avsikt att
samarbeta kring rekrytering av sökande
 Att marknadsföringsplan (light-version) för att rekrytera sökande tagits fram

1. Syfte, resultat/effekter

Ansökan bedöms utifrån:
a) Hur väl utlysningens syfte och förväntat resultat uppfylls
b) Hur väl ansökan kan sägas bidra till önskvärda effekter
2. Genomförbarhet

Ansökan bedöms utifrån:
a) Genomförbarheten i det upplägg av kursutvecklingen som redovisas
b) Förankring av kursidén hos bransch och arbetsgivare
Rapportering
Rapportering av projektet sker till Region Skåne genom löpande avstämningar och
slutrapportering senast 31 oktober 2022.
Ansökningshandlingar
För att ansöka fyller du i ansökningsformuläret inkl. tar fram en enkel
budgetuppställning som skickas till viktoria.hansson@skane.se. För avsiktsförklaringar
finns en framtagen mall som kan användas. Var noga med att ange i mailets ämnesrad
vilken ansökan avser.
Kontakt och mer information
För mer information om Region Skånes arbete med regional utveckling, regional
kompetensförsörjning och regionala kunskapsunderlag om bristyrken besök
www.utveckling.skane.se
Vid frågor rörande utlysningen, kontakta ansvarig utvecklare Viktoria Hansson på
viktoria.hansson@skane.se alt. 040 675 33 48
Möjlighet till digitalt utlysningsmöte sker den 14 oktober kl. 09-10. Om intresse finns
att delta så maila ovanstående e-postadress så skickas en möteslänk.
Tips! Den 2 november kl. 10-12 kommer tre branschföreträdare att presentera en
pilot där de undersökt aktuella och framtida kompetensbehov. Här finns chans att
bredda och fördjupa kontakterna mellan utbildningsaktörer och
branschorganisationerna Installatörsföretagen, Byggföretagen och LRF.
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