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Det här är Tillväxtverket
Vi arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige.

Det gör vi genom att stärka företag och regioner.

Tillväxtverket är nationell myndighet med regional närvaro 
på nio orter. 

Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår
vision.



Tillväxtverkets utgångspunkt – nationella 
strategin för hållbar regional utveckling
Kompetensförsörjning i hållbar regional utveckling

Väl fungerande infrastruktur för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande

Utvecklat regionalt kompetensförsörjningsarbete 



Regionalt  kompetensförsörjningsarbete
Tillväxtverket har sedan 2010 funnits med i regionalt 
arbete med kompetensförsörjning

2018 Villkorsbeslut till regionerna med tydlig inriktning
Fastställa målsättningar, tillhandahålla analyser och prognoser, föra 
dialog, ge förslag på insatser samt tre utpekade fokusområden:
- Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional  
nivå
- Medverka i planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux
inom kommunal vuxenutbildning
- Bidra till etablering av lärcentrum

Utvärdering visar att regionerna har kommit olika långt 
i arbetet med validering



Regeringsuppdrag 2022-2024

Tillväxtverket och Myndigheten för yrkeshögskolan 
ska stödja regionernas arbete med att utveckla 
effektiva strukturer för validering på regional nivå

Samverkan med Arbetsförmedlingen

Målbild är att vid uppdragets slut har samtliga län 
tillgång till effektiva och hållbara strukturer för 
validering

Utlysning av projektmedel – 16 projekt beviljas 
stöd



”RUA:s roll handlar om att fungera som 
katalysator för samverkan, med syftet 
att samordna och främja ett aktiv 
ansvarstagande och engagemang hos 
berörda aktörer i arbetet med att 
vidareutveckla systemet för validering”



Regionalt utvecklingsansvariga tar en drivande och 
proaktiv roll för ett tydligt regionalt ledarskap. För 
regionen innebär det: 
• att föra in validering i strategiska diskussioner om 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering 
• att fungera som processledare och neutral medlare 
• att sammankalla och hålla ihop arbetet 
• att sprida och bistå med kunskap om sakfrågor, system 
och befintliga metoder 
• att fungera som brygga mellan lokal, regional och 
nationell nivå 
• att stötta relevanta utvecklingsinsatser 

Från Valideringsdelegationens vägledning för aktörer med regionalt utvecklingsansvar



Vill du veta mer?

Regional 
kompetensförsörjning -
Tillväxtverket 
(tillvaxtverket.se)

Validering av 
kompetens -
Tillväxtverket 
(tillvaxtverket.se)

Maria Ljung Westin
maria.ljung.westin@tillvaxtverket.se

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/regional-kompetensforsorjning.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/regional-kompetensforsorjning/validering-av-kompetens.html
mailto:maria.ljung.westin@tillvaxtverket.se

