
Competence Academy 
– Public Sector

Competence Academy – Public Sector är ett projekt som drivs av Tourism in Skåne med stöd av Europeiska 
socialfonden(ESF). Syftet är att identifiera och utveckla kompetenser och nya yrkesroller hos Skånes 
kommunala och regionala turism- näringslivs och tillväxtorganisationer. Fokus ligger på att stärka 
organisationernas arbete som främjande aktörer för besöksnäringen och skapa en destination i framkant.



Projektstart: 1 mars 2018

Projektslut:   28 februari 2020  

Omsluter:     10.900.000 SEK 

Medfinansiering om ca 3.600.000 
SEK genom deltagande i olika 
aktiviteter och utbildningsinsatser. 

Vad är Competence
Academy – Public sector?

CAPS drivs av Tourism in Skåne med stöd av 
Europeiska socialfonden(ESF) och syftar till att:

• Identifiera och utveckla befintliga samt nya 
kompetenser och yrkesroller hos Skånes 
kommunala och regionala turism- näringslivs 
och tillväxtorganisationer. 

Utbildningsinsatserna i projektet ska bidra till 
att stärka vårt gemensamma arbete som 
utvecklings aktörer för besöksnäringen samt 
tillgodose behovet av att bibehålla och 
rekrytera ny kompetent arbetskraft.  



Målet med CAPS

Det gemensamma målet är att utveckla Skåne 
till en destination i framkant och skapa 
”excellence” i destination management.



Varför CAPS?

”Digitalisering och automatisering påverkar hela samhället. Förändringarna kräver nytänk. 
Genom att skapa hållbara och flexibla arbetsplatser går det att ställa om och bemöta de 

utmaningar vi ställs inför. ”



Alla funktioner är viktiga

Marknadsföring, 
destinationsutveckling, 

värdskap

Infrastruktur 
fysisk/digital

Tillstånd/tillsyn

Kompetens-
försörjning

Besöksnäringen involverar en mångfald aktörer 
såväl privata som offentliga. Samverkan mellan 
olika samhällsfunktioner är kärnan för en växande 
besöksnäring och utveckling av hållbar turism.

I både lokala och regionala organisationer finns 
ett ansvar för utveckling av näringslivsfrågor, 
fysisk planering, fysisk miljö, kultur- och 
fritidsverksamhet, kommunal service, 
kompetensförsörjning och utbildning samt 
tillstånd och tillsyn. Gemensamt bidrar dessa till 
att skapa en destination i framkant. 



VI TAR ETT KLIV MED NY KUNSKAP

VI LÄR OSS AV VARANDRA

Kompetensutveckling

VI LÄR OSS AV OMVÄRLDEN

VI INKLUDERAR



Utbildningsinsatser

Utbildningsinsatserna baseras på 
deltagarnas kompetensbehov som har 
kartlagts i analysfasen. Genom fysiska 
träffar, webbinarier och e-learning erbjuds 
deltagarna utbildningar som fokuserar på 
olika områden som exempel:
• Strategisk verksamhetsutveckling
• Hållbarhet
• Ledarskap och coaching
• Medarbetarskap
• Marknad och internationalisering
• Omvärld och analys
• Affärsmannaskap
• Besöksnäringen ur ett företags- och 

planeringsperspektiv. 



Kontaktuppgifter
Caroline Forsnor - Projektledare, tel. 072-4693770, carolineforsnor@skane.com

Therese Gebart, Projektkoordinator, tel. 072-4693771, therese.gebart@skane.com

Johan Merlo- Projektkoordinator, tel. 072-5939465, johan.merlo@skane.se

Sofia Inestam – kommunikatör, tel. 0725972545 sofia.inestam@skane.com

Katarzyna Mallenberg, tel. 0725 97 26 88, katarzyna.mallenberg@skane.com
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