
Vi vill ge barn och unga de 

allra bästa förutsättningarna 

för en bra start i livet 

och för god hälsa, utbildning 

och framtidstro.

Regional utvecklingsstrategi 

Västra Götaland 2021-2030



▪ Cirka 15%, 2886 elever, lämnade 2021 
grundskolan i VG 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?



▪ 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?



Vad ger förutsättningar för fullföljda studier?

Alltid ytterligare chans till 
utbildning och arbete – att äga 

sitt liv och sin framtid

De tidiga åren Skolåren Unga vuxna

Jämlik skola med trygghet och 
studiero som kompenserar för 

föräldrars socioekonomiska bakgrund

Trygg uppväxt som främjar 
fysisk, psykisk och kognitiv 

utveckling

Fysisk, psykisk och social hälsa och en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med individen i fokus



Tillsammans riktar vi våra resurser för att nå 
långsiktig genomförandekraft

Västra Götalandsregionen bidrar med: Andra aktörer* bidrar med:

Personella & 
finansiella resurser

Genomförande 
inom eget 

ansvarsområde och i 
samverkan

Övergripande 
samordning, 

kommunikation & 
påverkan

Övergripande forum 
för dialog, lärande & 

spridning

Ekonomiskt stöd för 
utveckling & 
innovation

Övergripande 
uppföljning, statistik 

& analys

Personella & 
finansiella resurser

Genomförande 
inom eget 

ansvarsområde och i 
samverkan

Delregional/lokal 
samverkan, 

kommunikation & 
påverkan 

Expertkunskap, lokal 
kännedom, nätverk 

& erfarenheter

Utveckling & 
innovation i projekt 

och verksamhet

Egen uppföljning, 
statistik & analys 

*  Kommunalförbund, kommuner, civila samhällets organisationer, 
akademi, länsstyrelsen och andra myndigheter, näringslivet …



Västsvensk kraftsamling fullföljda studier
- En del av Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi

”Vi vill ge barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och 
för god hälsa, utbildning och framtidstro.”

Psykisk hälsa Föräldrar som resurs

Läsning & språkutveckling Motivation & framtidstro

www.vgregion.se/fullfoljdastudier

http://www.vgregion.se/fullfoljdastudier

