
Inbjudan 

Kompetensförsörjning i Västerbotten, ökat arbetskraftsutbud 
- Dialogmöte med Region Västerbotten och Umeå Universitet
Mellan Umeå Universitet och Region Västerbotten finns ett samverkansavtal, där ett utpekat fokusområde för samverkan 
är kompetensförsörjning. För att konkretisera samverkan inom kompetensförsörjningsområdet planeras för tematiska 
dialogmöten under 2021 och 2022. Syftet med dessa möten är att stärka samverkan mellan Umeå Universitet och Region 
Västerbotten inom området samt att öka kunskapen kring aktuell forskning och det operativa arbetet som sker inom 
kompetensförsörjning genom Region Västerbotten. 

Målgrupper
Västerbottens kommuner och där funktioner inom näringsliv, utbildning, tillväxt samt politik. 
Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
Främjandesystem och intresseorganisationer.
Myndigheter.
Branscher och företag.

När Torsdag den 17 juni 2021, klockan 13.00–14.45 

Anmäl dig här!

Länk till det digitala mötet!

Bakgrund och fakta
Västerbotten står inför en enorm utmaning med kompetensförsörjning. Den redan stora efterfrågan på arbetskraft inom 
alla yrkesområden har blivit än större i och med tillväxten och etableringarna i vår region. 

Samtidigt är den demografiska situationen i de flesta kommuner utmanande med allt färre personer i arbetsför ålder (20-
65) och en allt högre andel äldre. Under åren 2014-2019 minskade antalet personer i åldrarna 20-65 i alla kommuner i 
länet utom Umeå, i andel av befolkningen skedde en minskning i alla kommuner utom Umeå och Vännäs (källa: SCB)

I Västerbotten är arbetslösheten låg om man jämför med övriga landet och några av länets kommuner har bland den lägsta 
arbetslösheten i hela landet. I april 2021 var 6,1% av arbetskraften i Västerbotten arbetslösa, motsvarande siffra för riket 
var 8,2%. (källa: Arbetsförmedlingen)

Med ovanstående som grund samtidigt som för få människor flyttar till vår region blir det än viktigare att personer som 
idag inte har ett jobb kommer direkt till arbete eller till studier som leder till arbete. I denna målgrupp finns utrikes födda, 
personer som saknar gymnasieutbildning samt personer som av olika anledningar är långtidsarbetslösa. Under åren 2014-
2019 var befolkningstillväxten i Västerbotten 3,5 % att jämför med rikssnittet 5,9 % och egentligen så stod Umeå för hela 
tillväxten samtidigt som många kommuner har negativ befolkningstillväxt (källa: SCB)

Kommande 
dialogmöten

8 oktober och
8 december

https://forms.gle/MstzVGjQXAWEZLRD7
https://us02web.zoom.us/j/82097741487


Program

Kompetensförsörjning i Västerbotten, ökat arbetskraftsutbud 
- Dialogmöte med Region Västerbotten och Umeå Universitet

13.00-13.10
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör Region Västerbotten och 
Dieter Müller vicerektor Umeå universitet hälsar välkommen.

13.00-13.15
Aurora Pelli, enhetschef, Region Västerbotten,
Tobias Thomson, strateg Region Västerbotten.

Västerbottens och norra Norrlands tillväxt och stora behov av arbetskraft. 
Hur ser behoven av arbetskraft ut i nuläget och i framtiden?

13.15-13.50
Per-Åke Rosvall, docent, Umeå universitet.

Reflektioner utifrån två forskningsprojekt, Landsbygdens unga och Integration av vuxna nyanlända i 
landsbygd genom utbildning. Landsbygden och Västerbotten beskrivs ofta som att stå inför stora 
utmaningar vad det gäller att vända en negativ befolkningstrend. Samtidigt har man brist på arbetskraft 
inom vissa yrken, varav en del kräver högre utbildning. Presentationen uppehåller sig kring hur unga 
vuxna och migranter i landsbygd i dessa två projekt resonerade kring möjligheter och hinder till utbildning 
och framtida etablering på orten där de bor. Är man intresserad av att vara en del i att vända en negativ 
befolkningstrend och i så fall hur ser man på möjligheter till utbildning och arbete?

13.50-14.00
Rast

14.00-14.45
Samtal i mindre grupper och helgrupp.

Kommande dialogmöten
Inflyttning & Arbetspendling – 8 oktober 2021
Kompetensutveckling/livslångt lärande – 8 december 2021


