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Västsvensk kraftsamling Fullföljda studier

Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper 
att bidra med. 

Tillsammans riktar vi resurser till 
kraftsamlingen, med målet att accelerera 
takten och nå en ökad genomförandekraft 
som består efter avslutad kraftsamling.

Gemensamt 
ansvar

Näringslivet 
och dess 
aktörer

49 kommuner

Kommunal-
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och andra 

myndigheter



▪ Cirka 16%, 3000 elever, lämnade 2022 
grundskolan i Västra Götaland utan 
behörighet till gymnasiet 

▪ Cirka 28% av de studerande avslutar inte med  
en gymnasieexamen inom 4 år efter start

▪ Skillnaderna mellan olika kommuner och 
skolor är stora

▪ Barn och unga med föräldrar med låg 
utbildningsnivå och/eller migrationsbakgrund 
löper större risk att inte fullfölja sina studier

▪ Hög andel barn och unga med psykisk ohälsa

Vad är problemet?



Gymnasiebehörighet

• Andel avgångselever i åk 9 i Västra Götaland som 
var behöriga till gymnasiet minskade något 2022, 
från 84,8 procent 2021 till 84,1 procent.

• I Sverige minskade under samma period 
behörigheten från 86,2 procent till 85 procent, dvs 
lite större minskning än i Västra Götaland. 

• Andelen behöriga är dock fortfarande högre i 
Sverige totalt än i Västra Götaland.

• Bland kommunalförbunden ligger Fyrbodal och 
Göteborgsregionen högst med en behörighet på 
84,7 procent. Lägst ligger Skaraborg med 82,1 
procent medan Sjuhärad ligger på 83,1 procent.

Källa: Skolverket



▪ Alla barn och unga har rätt till hälsa och utveckling

▪ Högre utbildningsnivå har samband med längre 
livslängd och bättre hälsa 

▪ Fullföljda studier är en skyddsfaktor mot bl.a. 
psykisk ohälsa, arbetslöshet, våld och kriminalitet, 
bristande tillit och social oro bland unga

▪ Offentlig sektors och näringslivets 
kompetensförsörjning är beroende av att så stor 
andel som möjligt av befolkningen är arbetsför 
och har en grundläggande utbildning

Varför fullföljda studier?



Psykisk hälsa Föräldrar som resurs

Läsning & språkutveckling Motivation & framtidstro



Exempel på vad VGR gör

▪ Handlingsplan psykisk hälsa
Ex. Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

▪ Regionala barnuppdraget H&S

▪ Fysisk aktivitet
Ex. Göteborgs centrum för fysisk aktivitet

▪ Läs- och språksatsningar

▪ Science center, särskilt uppdrag Fullföljda studier

▪ Folkhögskoleförvaltningen, UVAS, migration

▪ Projekt civila samhället, t ex läxhjälp, motivation

▪ Metoder för delaktighet barn och unga



Flernivåsamverkan och samordning

• Delregionala kunskapsnoder för Fullföljda studier
• Konferens Västsvensk kraftsamling Fullföljda studier
• Statistik och analys
• Social investeringar – tidiga samordnade insatser



VGR:s sociala investeringsmedel (SIM):
Innovation och metodutveckling

• Syfte: Utveckla effektiva hälsofrämjande och 
förebyggande insatser i samverkan region och 
kommun. 

• SIM finansierar 2022-2024 satsningar inom 
kraftsamlingens fyra inriktningar 

• Sociala investeringsprojekt initieras och 
designas i en medskapande process mellan 
region och kommunala sektorn. Satsningarna 
bygger på de behov som identifierats. 

• 18 pågående projekt (18 projekt á 66 mnkr)

Kontakt: Marie Ahlberg, 
marie.ahlberg@vgregion.se

Prioriteringar för SIM 2022-2024 

Psykisk hälsa:

▪ Utveckla samverkan mellan skola och region för en 
sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa.

▪ Förbättra förutsättningarna för barn/unga med 
misstanke om utvecklingsrelaterade funktions-
avvikelser genom t.ex. tidiga insatser, särskilt stöd, 
sammanhållet vårdförlopp, samordning och trygghet.

Föräldrar som resurs:

▪ Förstärka och tillgängliggöra stöd till vårdnadshavare i 
hela länet, med särskilt fokus på föräldrar med 
migrationsbakgrund eller låg utbildningsbakgrund.

Läsning & språkutveckling:

▪ Utveckla samverkansformer för hälsofrämjande och 
förebyggande insatser för barn och unga med 
språkstörning.

Motivation & framtidstro:

▪ Utveckla och sprida metoder för barn och ungas 
delaktighet och inflytande. Utveckla och sprida 
metoder för skolanknytning, närvaro och 
meningsfullhet i skolan.

mailto:marie.ahlberg@vgregion.se


Sociala investeringar i Dalsland
Beslutade sociala 

investeringsmedel i Dalsland: 
Drygt 28 miljoner kronor

Projekt Kommun Beslutat belopp RUN Period Projektets inriktning 

Med gemensamma krafter Bengtsfors 7 395 711 20-01-01 - 22-12-31
Psykisk hälsa
Föräldrar som resurs

Med tidiga gemensamma krafter + Bengtsfors 5 041 322 22-01-01 - 24-12-31
Psykisk hälsa
Föräldrar som resurs

Tillsammans i första linjen Åmål 5 380 140 21-01-01 - 23-12-31
Psykisk hälsa
Föräldrar som resurs

Min airbag mot stress Dals Ed 4 258 000 22-01-01 - 24-12-31 Psykisk hälsa

Språkutveckling och föräldrastöd för 
flerspråkiga Munkedal 2 093 619 22-01-01 - 24-12-31

Läsning- och språkutveckling
Föräldrar som resurs

LE – Lärande och entreprenörskap Åmål 4 455 000 23-01-01 - 25-12-31 Motivation och framtidstro



Kunskapsnoder för 
fullföljda studier

Delregional 
nod

Fyrbodal

Delregional 
nod

Skaraborg

Delregional 
nod

Sjuhärad

Delregional 
nod

Göteborgs-
regionen

För ett hållbart och långsiktigt arbete inom 
området fullföljda studier. 

Motor i delregionerna
• Utvecklingsarbete inom inriktningarna
• Sprida kunskap och ge verksamhetsnära 

processtöd och metodutveckling
• Motor för att tillsammans med kommunerna 

söka extern finansiering, initiera samt 
sjösätta projekt inom området.

Kontaktpersoner: 
Fyrbodal: Elisabeth Hansson
Skaraborg: Susanne Sandgren
GR: John Nelander
Sjuhärad: Mikael Szanto



• 13/12, kl 13-14 Digitalt seminarium 
aktuell statistik

• Nyhetsbrev om Västsvensk 
kraftsamling fullföljda studier

• www.vgregion.se/fullfoljdastudier

På gång och mer information

Maria Jakobsson
maria.v.jakobsson@vgregion.se
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