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Beslut om projektmedel till Projekt Yrkescenter
Industri Värmland, en regional samordning för
effektivare kompetensförsörjning till industrin
Beslut
Region Värmland beviljar 300 000 kronor till IUC Stål & Verkstad för
Projekt Yrkescenter Industri Värmland, en regional samordning för
effektivare kompetensförsörjning till industrin för år 2020-2021.

Sammanfattning
Projektet bidrar till Värrnlandsstrategins prioriterade område Höjd
kompetens på alla nivåer och åtg•rden Förbättrad
kompetensmatchning genom att väsentligt öka industriföretagens
tillgång till yrkesutbildad arbetskraft på kort och lång sikt. Projektet
utvecklar struktur och systern och moderniserar såväl institutioner som
tjänster för att bedöma och f•rutse kompetensbehov och säkerställa
snabb och skräddarsydd utbildning samt stöd till rnatchning och
arbete.
Projektet syftar till att ta vidare resultat och lärdomar från tidigare
projekt kopplade till Industriråd Värmland och arbetet inom
Teknikcollege Värmland. Målsättningen är att utvärdera tidigare
insatser, övergripande utveckla arbetsmodell och struktur samt se över
finansiering för det fortsatta utvecklings- och genomförandearbetet.
Det här projektet innebär ett fortsatt stöd till Industriråd Värmland och
säkerställer att verksamheten kan fortleva trots att ESF-rådet har
avbrutit sin finansiering.

Ärendebeskrivning
Svenska ESF-rådet, region Norra Mellansverige, har beslutat att
avbryta projektet Industriråd Värmland 2.0. Beslutet får konsekvenser
för Industriråd Värmlands verksamhet och framtid, samt innebär att
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mobiliseringen och förarbetet till en regional struktur för att lära
kompetensförsörjningen och möta bristen på yrkesutbildade
medarbetare till den värmländska industrin avbröts utan kontakt med
Region V•rmland med regionala konsekvenser till följd.
Region V•rmland arbetar genom sitt uppdrag inom
kompetensförsörjnings-området med att skapa förutsättningar för
lokala och regionala aktörer att prioritera insatser som ligger i linje
med utvecklingsstrategin. Industriråd Värmland är ett av de initiativ
som regionen arbetat fram tillsammans med lokala och regionala
näringslivet, regionala och nationella arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer (Industriarbetarna, Teknikföretagen, IF
Metall och Unionen), Handelskammaren, de sexton kommunerna,
Teknikcollege, Arbetsförmedlingen, Karlstads universitet och
Karlstads Innovation Park. Förankrings- och utvecklingsarbetet pågick
2017-2018.
Från och med 2019 samordnas all industriell utbildning i Värmland i
ett nybildat industriråd. Den nya samverkansmodellen innebär fri
ansökan och regional antagning till fem yrkescenter i V•rmland, var
och en med egen industriell inriktning. Målet är att säkerställa en
regionalt sammanhållen yrkesutbildning för vuxna med ett
utbildningsutbud som svarar mot industrins behov vad gäller
inriktning och volym.
Tillväxtverket och Region V•rmland finansierar inledningen av
satsningen inom utlysningen "Smart industri i regionerna 2.0" till och
med 2020-12-30 genom projektet Yrkescenter Industri Värmland - en
regional testbädd för effektivare kompetensförsörjning till industrin.
I november 2019 beviljas Industriråd V•rmland medel inom
socialfonden med projektstart i februari 2020. Genomförandefasen
som påbörjades i augusti avbröts av ESF-rådet efter bedömningen att
frågor kopplat till projektets inledande förstudie inte hade besvarats
korrekt.
I juni 2020 startade ytterligare ett projekt, helt finansierat av ESF,
"kompetensmatehning Industriråd Värmland Corona", som skulle
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bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där
arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av pandemin.
Projektet inriktades mot att stärka kompetensen hos permitterade,
varslade eller anställda personer med osäker position på
arbetsmarknaden. Den 15 november 2020 upphörde all finansiering
från ESF.

Jämställdhetsintegrering
Värmland har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i
Sverige samt ett stort behov av yrkesutbildad arbetskraft. Projektet
bidrar aktivt till jämställdhet genom att bättra den värmländska
industrins förmåga att attrahera kvinnor och andra
underrepresenterade grupper till utbildningar och industrijobb.
Projektets kommunikation kommer att utgå ifrån Region Värmlands
kunskapshöjande material Schyst Kommunikation. Projektledning och
styrgrupp hämtar vid behov kunskapsstöd från Region Värmlands
strateg för jämställd regional tillväxt. Yrkescenter Industri ska
eftersträva jämställdhetssäkrade beslutsprocesser, vilket bland annat
innebär att göra konsekvensanalys ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv, dvs, att tänka efter före kring vilka
konsekvenser olika beslut kan tänkas ge för kvinnor och män.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag i Nyps2020, ärende-ID 20297248.
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Stina Sjölin
tf. regional
utvecklingsdirektör

Fredrik Örtlund
Ärendeansvarig
Britta Zetterlund-Johansson
Strateg

Utdraget skickas till
IUC Stål & Verkstad

