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Det kommer under de närmaste åren att 
saknas arbetskraft med rätt kompetens i flera branscher 

Vi ser en nedåtgående trend i inflödet till våra
utbildningar
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Partsamverkan är en del av lösningen. Genom 
att förstärka utbildningssystemets relevans för 

arbetsmarknadens behov både på lokal, regional och 
nationell nivå
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• Mål med projekten är att öka attraktiviteten, bredda 
rekryteringsunderlaget och förstärka kvaliteten i våra 
Västsvenska College utifrån de nationella riktlinjerna

• Projekten fokuserar på Teknikcollege, Vård-och Omsorgscollege 
och undersöker möjligheterna att starta ett College för Gröna 
Näringar

Collaprojektet och College Väst•



• utmärker sig genom att arbeta för att intressenter och 
målgrupper utsätts för förändringstryck gällande jämställdhet, 
mångfald och tillgänglighet

• Gröna näringar är ett av flera delprojekt där Teknik- och Vård  
och Omsorgs-college har nya utvecklingsmål 

• Finansieras av medel från Europeiska Socialfonden (ESF)

• Projekten följs åt: 

Genomförandefas Collaprojektet: 1/9 2016 – 31/8 2018 
Genomförandefas College Väst: 1/7 2016 – 31/3 2018
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College Väst: Delprojekt Livsmedel och Gröna näringar

Mål: Pröva förutsättningar för att starta ett College inom Gröna näringar

Mål: Kartlägga förutsättningar för nya samverkansstrukturer inom området
Livsmedel och Gröna näringar.                    

Collaprojektet: Delprojekt 3 Gröna näringar



• Vad är attraktivitet?

Grönt college – skulle det kunna innebära en 
samstämmig attraktionskraft för naturbruket?



• Vad betyder samsyn?

• Hur når vi dit?

Samsyn och attraktionskraft 



• Vad ger kvalitet?

Samsyn, attraktionskraft och kvalitet



• Collegebegreppet är en kvalitetsstämpel med nationella 

kriterier

• Partsamverkan – Utbildningsanordnare 

(skolformsöverskridande), branschrepresentanter, 

arbetsgivare samt fackliga företrädare

• ETT ställe där alla parter träffas under strukturerade former 

- kan fungera som branschråd

• Marknadsföra yrken och öka intresset för yrkesutbildningar

• Genom att arbeta med de horisontella principerna för ett 

attraktivt och inkluderande Grönt college

Hur höjer vi attraktiviteten? 



• Agneta Larsson, projektledare Collaprojektet

• agneta.larsson@skaraborg.se

073-461 99 56

• Per Hasselberg, delprojektledare Gröna Näringar, Collaprojektet

• per.hasselberg@fyrbodal.se

073-335 85 18

• Maria Norshammar, delprojektledare College Väst

• maria.norshammar@regionhalland.se

072-973 09 70

Hör gärna av er!
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