
Kompetensutveckling 
för att möta framtidens 
arbetsmarknad

Att arbeta med förebyggande insatser och aktiviteter handlar om  
att ställa om organisation och medarbetare för att möta framtida 
kompetensbehov och samtidigt minimera riskerna för arbetsbrist. 
Det förebyggande arbetet ska både tillgodose verksamhetens behov 
av kompetens som medarbetarens behov och möjlighet till utveck-
ling. Ett långsiktigt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning 
bidrar till att skapa attraktiva arbetsgivare.

Tillsammans kan vi arbeta strategiskt och identifiera hur er verksamhet kan utveckla 
det förebyggande arbetet.
• Vilket stöd behöver ni i det förebyggande arbetet?
•   Vilken input behöver ni från organisationen för ett strategiskt och långsiktigt  

arbete med kompetensutveckling? 
• Hur kan vi samarbeta kring omställning från början till slut? 

Vi kan stötta er med: 

1.   Workshop  
Praktiskt arbete för att samverka inför framtagande av en handlingsplan för det 
förebyggande arbetet. Vilka grupper och/eller individer vill ni satsa på de kom-
mande åren som stärker både verksamheten och medarbetaren? Deltagare kan 
vara exempelvis chefer, fackliga företrädare och HR. Workshopen pågår i 3 timmar, 
digitalt eller på plats.

2.    Processen vid förändring  
Vad ska ni tänka på före, under och efter arbetet med förändringsprocesser?  
Hur kan ni jobba med kompetensutveckling och använda förbyggande medel i 
verksamheten? Vi är ert stöd vid frågor som rör organisationsförändringar och  
kompetensbehov i verksamheten.  



3.    Individuell kompetensutvecklingsplan  
De individuella kompetensutvecklingsplanerna ska säkerställa såväl arbetsgivarens 
kompetensbehov som medarbetares behov av kompetensutveckling. Vi stöttar er 
i diskussionen kring den individuella kompetensutvecklingsplanen som har syftet 
att stärka och tydliggöra organisationens och medarbetarens mål och ambitioner.

Övriga seminarier och möten som vi bidrar med:

1.   God Omställning 
Ett seminarium med fokus på uppsägningsprocessen i samband med övertalighet. 
Vad ska man tänka på före, under och efter omställningen? För arbetsgivaren är 
det en trygghet att kunna hantera processen på ett bra sätt och för medarbetaren 
gäller det att så snabbt som möjligt komma vidare. Seminariet pågår i 3 timmar, 
digitalt eller på plats. 

2.   Frukostmöten 
Våra frukostmöten har olika teman med fokus på bland annat utbildningar, ohälsa 
och erfarenhetsutbyte med kringliggande kommuner. Frukostmötet pågår i 1 
timme och är digitalt. 

3.   Digital idag 
Ett inspirationsmöte för att diskutera den digitala utmaningen idag, samt vilken 
kompetensutveckling som behövs i verksamheten. Mötet pågår i 1 timme, digitalt 
eller på plats. 

Kontakta oss om du vill veta mer 
För mer information och bokning kontakta din lokala omställningsrådgivare på  
omstallningsfonden.se. Du kan också mejla till info@omstallningsfonden.se eller 
ringa på 08-452 78 00.


