
     
  

 

PO D Öka kapaciteten i 
den glesa geografin 

Seminarieledare: Anette Saväng 





      

     
   

 

   

Förutsättningar 
• Budget: 44 miljoner euro , beslutas på regionalnivå. 

• Särskild tilldelning till de glesbefolkade regionerna 
Mellersta Norrland och Övre Norrland. 

• Antal projekt: 50 st. 

• Svensk medfinansiering 60 procent. 



     
 

        
 

 
 
 

  

Förutsättningar forts. 

• Stöd till särskilda distansöverbryggande och 
kapacitetsstärkande insatser 
• Förstärkande insatser som tar hänsyn till specifika faktorer 

såsom volymer och kostnadseffektivitet per person eller 
insats. 
• Med en mindre befolkningsmängd att utgå från är det 

naturligt att de relativa kostnaderna är högre än i mer 
tätbefolkade geografier. 



        
     

    
  

    

Insatser 
Insatser inom särskilt mål ii) ska i första hand avse 
kapacitetsförstärkning av lokala och regionala strukturer, 
men kan även avse insatser direkt till individer. 

• Insatser med fokus på kapacitetsförstärkning av lokala 
eller regionala strukturer. 

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och 
strukturnivå. 



   

 

   

   

 

 

Utmaningar 

• stora geografiska avstånd (svårt att resa kollektivt) 

• låg befolkningstäthet 

• konjunkturkänslig och resursbaserad ekonomi 

• små lokala/regionala arbetsmarknader 

• små organisationer/kommuner 

• litet utrymme för utvecklingsarbete 



   
   

      
     
   
    

   
 

     
 

Exempel på insatser inom Po D 
• Stärka utbildningssystemens kvalitet, effektivitet och 

anpassning till arbetsmarknaden för att underlätta för 
människor att tillägna sig nyckelkompetenser, 
inbegripet digitala färdigheter. 
• Underlätta matchning, övergångar och rörlighet på 

arbetsmarknaden 
• Förstärka och utveckla samverkan inom 

arbetsmarknads- och utbildningspolitikens område, 
till exempel mellan berörda branscher, 
utbildningsanordnare och myndigheter. 



       

    
     

    

       
      

  

Insatser forts. 
• Analys och prognos av kompetensbehov lokalt och 

regionalt.

• Utveckla utbildningsformer i syfte att förstärka 
kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

• Insatser för att utveckla lärcenter.

• Insatser till validering, både för att stärka individens 
ställning på arbetsmarknaden och för att tillgodose 
arbetsmarknadens behov.



  Mer information på www.esf.se 

www.esf.se


   

 
 

    

 
  

    

   

    

Tack för er uppmärksamhet! 

Övre Norrland, Mellersta Norrland 
Annette Saväng, regionchef 

Tel: 026-54 26 68 Epost: annette.savang@esf.se 

Övre Norrland 
Mats Lejon, biträdande regionansvarig 

Tel: 0920-38485 Epost: mats.lejon@esf.se 

Mellersta Norrland 
Camilla Aronsson, biträdande regionansvarig 

Tel: 063-142865 Epost: camilla.aronsson@esf.se 

www.esf.se 
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