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Region Västmanland inleder med visa den nya webbplatsen Västmanlands 
Kompetensportal.

Maria Granberg, Handelskammaren Mälardalen berättar om möjligheterna med 
Yrkeshögskoleutbildning

Mattias Påhlsson, Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU berättar om 
yrkesinriktad vuxenutbildning

Stefan Eck, Mälardalens högskola berättar om deras extrainsatta distanskurser för 
svensk industri

Programpunkter för Webbinariet

2020-05-152





2020-05-154

På Västmanlands Kompetensportal 
samlas information om olika 
utbildningsmöjligheter som kan stötta 
vid kompetensutveckling eller vid 
omställning. Du hittar ett utbud av 
formella utbildningar, kostnadsfria 
distansutbildningar, 
valideringsmöjligheter och även utvalda 
utbildningar med koppling till industrin 

Se mer på: 
www.regionvastmanland.se/vastmanlandskompete
nsportal

Västmanlands
Kompetensportal

http://www.regionvastmanland.se/vastmanlandskompetensportal


YRKESHÖGSKOLAN
Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade efter arbetslivets behov av 
eftergymnasial kompetens



Vad är Yrkeshögskolan?



16 utbildningsområden - över 1000 utbildningar



Utbildningar i Västmanland med start ht 2020
• Automationstekniker - inriktning drift och underhåll av 

digitala produktionssystem
• Kvalificerad tilläggsutbildning för yrkesverksam hovslagare

• Data Center Technician/Engineer • Lönekonsult
• Drift- och fastighetstekniker • Produktionstekniker
• Drifttekniker - processoperatör • Reläskyddsspecialist
• Elkraftingenjör - produktion, distribution och miljö • Skolhundspedagog - hundunderstödd aktivitet och pedagogik
• Elkraftsingenjör • Socialpedagog med inriktning KBT
• Elnätsspecialist • Specialistundersköterska inom demens
• Flyginstruktör • Stödpedagog
• Flygtekniker • Systemingenjör spårfordon
• FPGA Systemutvecklare • Tandsköterska
• Frontendutvecklare • Tillämpad elektronik för inbyggda system
• Hovslagarutbildning • Trafiklärare
• Inköpare och upphandlare • Underhållsingenjör
• Instrument- och flermotorinstruktör
• Integrerad trafikflygare



En utbildningsform – flera skolor



Yrkeshögskolan – ett bra verktyg för omställning!

Uppdragsutbildning
Privata företag kan köpa hela utbildningar eller delar av en utbildning för att höja kompetensen hos 
befintliga medarbetare.

Offentliga aktörer kan dessutom köpa av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl eller för 
rehabilitering.

Korta kurser/kurspaket
Dessa riktar sig till redan yrkesverksamma som vill avancera inom sitt nuvarande yrkesområde eller byta 
bana helt.

Möta framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering, 
klimatomställning och hållbarhet. Kurserna är flexibla när det kommer till studieform och studietakt. De 
är dessutom olika långa, allt från en veckas studier till närmare ett halvår.

I Västmanland startar flera kurser inom teknik och tillverkning med stort fokus på omställning av 
industrin. Bland annat startar kurser i digital ritningshantering, konstruktion, CAD/CAM och 
digitalisering/industri 4.0.



Tack!
Maria Granberg

Projektledare kompetensförsörjning

maria.granberg@handelskammarenmalardalen.se

073-270 67 94

mailto:Maria.granberg@handelskammarenmalardalen.se


Tema träff Kompetens



http://www.nvu.se/vuxenutbildningkomvuxsfi.4
.5f9120141543c8a34efe74b4.html

http://www.nvu.se/download-
streamed/18.3db5ff881684233a6f632ac6/NVU
%20kortfilm%20med%20vit%20logga.mp4

http://www.nvu.se/vuxenutbildningkomvuxsfi.4.5f9120141543c8a34efe74b4.html
http://www.nvu.se/download-streamed/18.3db5ff881684233a6f632ac6/NVU%20kortfilm%20med%20vit%20logga.mp4


Antal huvuden som hanteras. Källa Alvis från 2019 tidigare Extens. 



Lokalt upplägg

Regional  
kompetensplattform

Arbetsmarknadasråd
(AF) FNS???

Yrkesråd FNS

Lokal styrgrupp vård 
och omsorgscollege 

Lokal styrgrupp 
Teknik college 

Regional stygrupp
vård och 

omsorgscollege  

Regional 
styrgruppTeknik 

college 

Diverse lokal 
programråd NVU 



Lagar

• Skollagen 2010:800 
• SFS 2011:1108
• SFS 2016:937



20 § Ytterligare villkor som ska vara uppfyllda för att få statsbidrag enligt denna förordning är följande:

1. minst tre kommuner ska samverka om planering och genomförande av utbildningen i syfte att öka utbildningsutbudet 
för enskilda och tillgodose behoven på hela arbetsmarknaden i de samverkande kommunerna,
2. de samverkande kommunerna ska sammantaget finansiera utbildning som motsvarar utbildning enligt denna förordning av minst samma omfattning i 
årsstudieplatser som den utbildning som bidraget lämnas för,

3. sammansättningen av utbildningen ska planeras efter samråd med företrädare för arbetsgivare, organisationer eller 
andra sammanslutningar som är verksamma inom de branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna,

4. utbudet ska planeras efter samråd med

a) den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län, lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, och
b) Arbetsförmedlingen,
5. de samverkande kommunerna ska

a) visa på ett behov av utbildningen,
b) erbjuda en möjlighet till validering, och

c) erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen och genomförandet av utbildningen ta till vara elevens tidigare 

förvärvade kunskaper och kompetens.



• SFI
• Grundvux

Orienteringskurs

• Grundvyx
• Gymnasievux

Yrkeskurser –vård, 
industri, transport 

samt lärling • Högskola
• Yrkeshögskola

Arbete



Mattias Pålsson
0223-44732 mattias.palsson@nvu.se

mailto:mattias.palsson@nvu.se


Online-Kurser
från

Mälardalens Högskola
för

Yrkesverksamma

mdh.se/utbildning/fortbildning

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning


Mälardalens högskola i siffror (2019)

● Studenter 16 238
● Utbildningsprogram 55
● Kurser 1025
● Helårsstudenter: 7 394
● Medarbetare: 1002

● Doktorander: 215 varav 73 externa
● Professorer: 91
● Lärare 504

● Internationella avtal 145 avtal med 47 länder
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Samverkan i Regionen

about:blank


MDH:s forskningsområden

Framtidens energi
Processoptimering för 
industriprocesser och
energisektorn

Inbyggda system
Datorer i produkter 
och produktionssystem

Innovation och 
produktrealisering 
Metoder och verktyg 
från idé till produktion 
och kund 

Industriell ekonomi, 
organisation och 
arbetslivsvetenskap
Processer för 
förändring och 
förnyelse

Hälsa och välfärd
Vård och medicin 
möter social- och 
beteendevetenskap

Utbildningsvetenskap 
och matematik
Didaktik för framtidens 
utbildning, yrkesverk-
samhet och utbildnings-
system



mdh.se/utbildning/fortbildning

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning
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MDH kan erbjuda
kompetensutveckling
inom många olika
områden

mdh.se/utbildning/fortbildning

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning


Lifelong Learning at Mälardalen University
(Technology areas)

• On-line courses for professionals 
• Developed in close cooperation with 

industry

• Gives university credits
• Free-of-charge for employees in Sweden and 

EU/EEA and Swiss citizens

Environmental and Energy Engineering
• Circular Economy
• Climate Change
• Sustainable Development

Applied AI
• Big Data
• Machine Learning
• Predictive Analytics

Software Engineering
• Dependable Software
• Internet-of-Things
• Software Test

Production Engineering
• Industry 4.0
• Lean Production
• Simulation

mdh.se/en/malardalen-university/education/further-training

about:blank


27

VLT i onsdags



Extra Courses starting in May 2020
● QA - Model based testing in practice, 2.5 credits, Starts May 4

This course deals with model-based testing, a class of technologies shown to be effective and efficient in 
assessing the quality and correctness of large software systems.
Throughout the course the participants will learn how to design and use model-based testing tools, how to 
create realistic models and how to use these models to automate the testing process in their organisation.

● QA - Regression testing and fault prediction, 2.5 credits, Starts May 4
To get an in-depth understanding of techniques for selecting test cases that should be executed following 
changes to the software under test and to use software fault prediction models as a way to provide quality 
estimates using measurements from design and testing processes.

● Systems-of-Systems Engineering, 2.5 credits, Starts May 4
In contemporary society, almost everything is getting digital and connected. In the Systems-of-Systems 
Engineering course, you will learn the principles for how to make these digitalised systems collaborate 
effectively.

● Deep Learning for Industrial Imaging, 2.5 credits, Starts May 11
This course will teach you how to build convolutional neural networks. You will learn to design intelligent 
systems using deep learning for classification, annotation, and object recognition.

● Predictive Data Analytics, 2.5 credits, Starts May 11
The course will give insights in fundamental concepts of machine learning and actionable forecasting 
using predictive analytics. It will cover the key concepts to extract useful information and knowledge from 
big data sets for analytical modeling.

mdh.se/utbildning/fortbildning/extrainsatta-distanskurser-for-svensk-industri

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-quality-assurance---model-based-testing-in-practice
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/prompt-quality-assurance---regression-testing-and-fault-prediction
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-systems-of-systems-engineering
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-deep-learning-for-industrial-imaging
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/ai-och-mjukvaruutveckling/futuree-predictive-data-analytics
https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning/extrainsatta-distanskurser-for-svensk-industri
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Applying for the Extra Courses

When directed to antagning.se

Make sure to choose “Våren 2020” (Spring 2020) 
when searching for the course

https://www.antagning.se/se/start


Typical admittance requirements
(for SW and AI courses)

Relevant academic degree
Engineer, B.Sc., etc in relevant topics
(minimum 2 years university studies (=120 credits))

or
Validation of Real Competence

“a process of a structured assessment, valuing, documentation 
and recognition of knowledge and competences that an 
individual has gained, irrespective of how they have been 
acquired”

30



För mer information

mdh.se/utbildning/fortbildning

Email: stefan.eck@mdh.se

https://www.mdh.se/utbildning/fortbildning
mailto:stefan.eck@mdh.se


Kontaktuppgifter Region Västmanland
Tack för oss!

Anna Wahlgren, Utvecklingsledare Kompetensförsörjning
anna.wahlgren@regionvastmanland.se

Christer Alzén, Verksamhetschef Näringsliv
christer.alzen@regionvastmanland.se

Chatarina Ståhl, Projektledare
chatarina.stahl@regionvastmanland.se

Lotta Larspers, Projektledare; Näringsliv kompetensförsörjning
charlotta.larspers@regionvastmanland.se

Erik Asph Hennerdal, Näringslivsutvecklare
erik.asph.hennerdal@regionvastmanland.se

Västmanlands Kompetensportal 

mailto:anna.wahlgren@regionvastmanland.se
mailto:christer.alzen@regionvastmanland.se
mailto:chatarina.stahl@regionvastmanland.se
mailto:charlotta.larspers@regionvastmanland.se
mailto:erik.asph.hennerdal@regionvastmanland.se
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/strategiska-insatser/kompetensforsorjning/vastmanlands-kompetensportal/
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