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Politikens övergripande inriktning 

 

• Övergripande mål: Sverige lägst 

arbetslöshet i EU 2020.  

• Fler jobb och hållbar tillväxt i hela 

landet.  

• Integration och mångfald –  

fler utrikes födda kvinnor och män 

snabbt i arbete.  
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Inriktning regional tillväxtpolitik 

• Modern och aktiv regional 

tillväxtpolitik för hela landet. 

• Regionerna ges möjligheter att 

växa och utvecklas efter sina 

särskilda förutsättningar, såväl i 

städer som på landsbygden. 
 

 

 

 



Näringsdepartementet 

Inriktning regional tillväxtpolitik, forts 

• EU och 
sammanhållningspolitiken: 
– Totala omfattningen av regionalfonden 

är 16 miljarder kronor 2014–2020. 

– 260 mnkr tillskjuts för att arbetet ska 
komma igång snabbare.  

– Beslut om PÖ med 67 miljarder för 
jobb och tillväxt i hela landet 
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Satsningar inom politikens 

prioriteringar 

• Prioritering Innovation och företagande 

– Nyindustrialiseringsstrategi - samordnas med regionala 

tillväxtarbetet. 

– Innovationsråd - med koppling till regionalt 

innovationsarbete 

– Ny exportstrategi stärker exporten i alla delar av landet. 

Regionala exportcentra stärker samordning mellan 

exportfrämjande aktörer.  

– Samverkansprogram inom strategiskt viktiga näringar. 

Samverkan mellan nationella och regionala insatser.   
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Politikens prioriteringar, forts. 
• Prioritering Internationellt och 

gränsöverskridande samarbete 

 

– 14 mdkr perioden 2014–2020 till gränsregionalt och 

transnationellt samarbete  

– Satsningar på innovation, hållbara transporter, 

gränsöverskridande arbetsmarknad samt miljövänliga 

energikällor.  

– Även dessa ska främja export och internationalisering av 

tillväxtarbetet.  
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Politikens prioriteringar, forts. 
• Prioritering Attraktiva miljöer 

 
– Förbättrad tillgänglighet (bl.a. utbyggnad järnväg och 

regional spårtrafik, järnvägsunderhåll, cykel- och 
kollektivtrafik etc.). 

– Ökat fokus  på fysisk planering i regionalt 
tillväxtarbete. 

– Service 
 - Undersöker möjligheten att utveckla stöd till  
 servicepunkter med livsmedel, drivmedel, 
 apoteksombud, grundläggande betaltjänster och 
 post. 

 - Ökad tillgång till service inom 
 landsbygdsprogrammet. 

– Kultur i hela landet viktigt för attraktiva miljöer. 
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• Prioritering Kompetensförsörjning 
– Nytt Kunskapslyft med 35 500 platser. 

– Traineeplatser för att underlätta 
generationsskiftet.    

– Regeringens insatser kräver förbättrad 
samverkan med och inom hela 
utbildningssystemet.  

– Regionala kompetensplattformarna 
därför fortsatt centrala aktörer. 
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• Tydligt samband mellan utbildningsnivå och 

sysselsättning 

 

• Allt färre jobb med låga krav på utbildning 

 

• Lång tid för utrikes födda att etablera sig på 

arbetsmarknaden 

Ett nytt kunskapslyft 
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Ett nytt kunskapslyft 

En permanent och stadigvarande satsning 

• 5 000 nya utbildningsplatser på universitet och högskolor 

• 2 000 nya utbildningsplatser på yrkeshögskola 

• 10 000 utbildningsplatser inom komvux/yrkesvux 

• 1 500 utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurs 

 

• Utbildningskontrakt 

- 3 675 utbildningsplatser inom komvux/yrkesvux 

- 1 600 utbildningsplatser på folkhögskolans studiemotiverande 

kurs 
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Nya utbildningsplatser 
Antal 

 2015 2016 2017 2018 

Universitet/ 

Högskola 

5 000 7 925 11 125 14 300 

Yrkeshögskolan 2 000 4 000 4 000 4 000 

Komvux/ 

yrkesvux 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Folkhögskolan- 

allmän kurs 

1 500 2 000 2 000 2 000 

Utbildnings-

kontrakt 

    

Komvux/ 

yrkesvux 

3 675 3 675  3 675 3 675 

Studiemotiv-

erande kurser 

folkhögskolan 

1 600 1 600 1 600 1 600 

Summa 23 775 29 200 32 400 35 575  


