
Förstudie Fullföljda studier Sjuhärad

Lokala ledningsgrupp Borås 27 januari



Varför är vi här?

• Vi har till uppdrag att kartlägga vad som pågår i 
delregionen och att informera om Boråsregionens 
satsning på Fullföljda studier

• Lokala ledningsgrupper inom Närvårdssamverkan är 
en centrala grupp för att förstå arbetet som pågår 



• Kartlägga kommunala initiativ och 
strukturer

• Involvera fler olika aktörer

• Identifiera vilka behov av stöd som 
finns för att hållbart och strategiskt 
jobba med frågan

Varför en förstudie?

ENSKILT SAMVERKAN

LÅNGSIKTIGT

KORTSIKTIGT



Det övergripande målet är att bygga upp en delregional 

kunskapsnod som skapar förutsättningar för hållbart och 

långsiktigt arbete inom området fullföljda studier med fokus 

på samverkan och utveckling, vilket sammantaget syftar till 

att öka andelen barn och unga som fullföljer sina studier

Långsiktigt mål



Tidsplan förstudie Fullföljda studier 

januari – februari mars april – maj slutet av maj – juni september  

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4

Formulera utkast Politisk beredning

Handlingsplan
Fullföljda
studier 

2021-2024

Informera om Fullföljda studier Sjuhärad. 
Identifiera vad som görs i samverkan, 
behov och utmaningar genom workshops i 
ledningsgrupper/nätverk

Workshops omgång 2
med berörda 
tjänstepersoner i 
varje kommun 

Återkomma till strategiska 
nätverk och ledningsgrupper 
samt beredning VoK & BH7 med 
utkast till handlingsplan

Eventuellt
Open

hearing

Inventering /kartläggning

Färdigställa 
handlingsplanen, 
Påbörja 
rekryteringsprocessen

Förankring 



• Regionala utvecklingsnämnden (RUN) har beviljat medel för att upprätta 
delregionala kunskapsnoder inom fullföljda studier

• Alla fyra kommunalförbund i Västra Götaland driver delregionala projekt

• Tidsperiod: 2022-01-01 – 2024-12-31

• Budget: 2,25 mkr/år

• Kommunalförbunden ska få möjlighet att verka tillsammans

• Långsiktigt och strategiskt 

Projekt fullföljda studier Sjuhärad





Kort intro till

Om du klickar här lägger 
du till en post-it lapp. 
Dubbelklicka i lappen så 
kan du skriva text. 

Om du klickar här kan du 
klicka på post-it lapparna 
och flytta på dessa 

Miro är ett 
webbaserat verktyg 
som möjliggör 
samskapande och 
visuellt samarbete 
- en digital whiteboard
där alla som är inne 
själva kan skriva egna 
post-it lappar 

Verktygsfältet 
hittar du till 

höger

Vad händer nu? I chatten läggs en länk och om du klickar på 
den så kommer du till den gemensamma whiteboard-ytan som 
vi ska arbeta i – klicka på länken men stanna kvar i Teamsmötet 



Vad händer nu? I chatten läggs en länk och om du klickar på den så kommer du till en gemensamma 
whiteboard-yta som ni ska arbeta i – klicka på länken men stanna kvar i Teamsmötet

För att zooma in och se texten i valfri storlek - håll in ctrl (längst ner till vänster på tangentbordet) och scrolla 
uppåt på musen



Grupp 1



Grupp 2 



Grupp 3 



Kontaktuppgifter 

• Ellen Lageholm – ellen.lageholm@borasregionen.se
• Maria Andersson Willner – maria.andersson.willner@borasregionen.se
• Mikael Szanto – mikael.szanto@borasregionen.se

mailto:ellen.lageholm@borasregionen.se
mailto:maria.andersson.willner@borasregionen.se
mailto:mikael.szanto@borasregionen.se


Stort tack för ert deltagande! 

• Mer information finns på Fullföljda studier Sjuhärad - Boråsregionen 
(borasregionen.se)

• Regional kraftsamling Fullföljda studier - Fullföljda studier - Västra 
Götalandsregionen (vgregion.se)

https://borasregionen.se/var-verksamhet/valfardsutveckling/fullfoljda-studier-sjuharad.html
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi-for-vastra-gotaland-2021-2030/kraftsamlingar/fullfoljda-studier/

