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Varför regionalt engagemang i utbildningsfrågor?
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Skolan är ett kommunalt ansvarsområde – varför regionalt engagemang?

Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete:

• 8 § Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och 
sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län 
och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. 
Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och mellan 
aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå.



Skrivningar i RUS, Östra Mellansverige
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• Insatser från tidig ålder för att fler unga ska gå ut gymnasiet med godkända betyg och ha 
förutsättning att gå vidare till högre utbildning.

• Alla elever i grundskolan/gymnasieskolan avslutar sina studier med minst godkänt betyg i alla ämnen. 

• Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år 2020. 

• Möjliggör egen försörjning på en jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad.

• Minska antal drop-outs i grund och gymnasieskola.

• År 2015 har 95 procent av gymnasieeleverna minst godkänt betyg i alla kärnämnen.

• ”Den grundläggande frågeställningen är hur länet kan säkerställa att alla elever, både flickor och pojkar, 

når skolans mål och sin egen fulla potential.”

• ”Kommunerna och Regionförbundet rekommenderas att lägga mer kraft i arbetet att förbättra 

utbildningsresultaten i grundskola och gymnasieskola”.



Kort om  #jagmed
Vänder sig till unga 15 – 24 år som saknar 

gymnasieexamen (riskerar eller har 

skolmisslyckanden bakom sig)

30 lokala delprojekt – 28 kommuner, 2 regionala 

skolor (Kävesta/Fellingsbro Fhsk, Vreta Naturbruksgymnasium)

Ca 2 800 direkta deltagare i åldern 15-24 år, fördelade i

inom grundskolans åk 9, gymnasieskolan, 

folkhögskola, Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) samt

2 delprojekt som koncentrerar sig på unga 20 – 24 år

Projektets metoder och aktiviteter når ut till ca 7 000 unga 

kvinnor och män



Beviljat ESF-stöd om 63 miljoner kronor + 

deltagande aktörer bidrar med ytterligare 31 

miljoner. 

Totalt 94 milj. kronor

Snittpris för varje deltagande ungdom, 

under hela projektperioden, ca 26 000 kronor 
(inklusive projektadministration)





Nedbrutet på valdistrikt

Linköping

Örebro

Uppsala

Norrköping

Västerås

Nyköping

Eskilstuna



Arbete och sysselsättning 
- insatser för jämlik hälsa
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Om vi antar att utbildning är en entrebiljett till delaktighet i samhället -

Hur kan vi då motivera ett regionalt engagemang?

Samtala om det utifrån

– Folkhälsa

– Komptetensförsörjning

– Samhällsplanering

– Eller något annat

Hur motiveras ett regionalt engagemang?
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Shara Unneberg shara.unneberg@regionuppsala.se (Region Uppsala) 

Margareta Wandel Margareta.wandel@regionostergotland.se (Region Östergötland)

Lasse Jonsson lars.i.jonsson@regionostergotland.se (Region Östergötland)

mailto:shara.unneberg@regionuppsala.se
mailto:Margareta.wandel@regionostergotland.se
mailto:lars.i.jonsson@regionostergotland.se

