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Öka samarbetet över  
kommungränserna

Fler som kan och vill  
jobba i vår regionTill världen från 

East Sweden  
- och hit igen

Ett företags- 
klimat som  
toppar listorna

Öppna upp för ett fullskaligt samarbete vad gäller  
utbildningsfrågor över kommun- och länsgränser i  
tillväxtstråket East Sweden. 
 
Gör det möjligt att flytta med ”skolpengen” över admini- 
strativa gränser längs hela tillväxtstråket East Sweden. 
 
Våga sätta tydliga golv och tak för antalet utbildnings- 
platser för att undvika att personer utbildar sig till  
arbetslöshet. 
 
Starta eller attrahera fler profilskolor med exempelvis  
internationell profil, språk, matematik och digitalisering. 
 
Gör företagande, entreprenörskap och innovation till ett 
obligatoriskt moment även i grundskola och förskola. 
 
Låt studie- och yrkesvägledare ge råd till våra ungdomar  
och inte bara informera. 
 
Inför en ny yrkeskategori på plats i skolan, en jobb- 
konsult med bred förankring i arbetslivet och med  
uppgift att matcha elever till jobb.
 
Skapa Sveriges mest spektakulära arbetsmarknads- 
mässa – ”East Sweden Global Future Talent”.
 
Höj anslagen till yrkeshögskolan och skala upp YH- 
platserna, statistik visar att mer än 9 av 10 går direkt  
ut i jobb efter avslutad utbildning.
 
Se till att utrikesfödda kommer i arbete 
Skapa ett nationellt system för validering i samarbete  
mellan Arbetsförmedlingen och branscherna.
 
Inför obligatoriska svenskastudier för alla, men med  
flexibilitet så att studierna kan kombineras med språk- 
inlärning genom jobb eller praktik. Det är på arbetet den 
riktiga språkliga och kulturella integrationen börjar. 

Fortsätt på den inslagna vägen med en  
attraktiv East Sweden-kommunikation men 
satsa minst dubbelt så mycket resurser. Låt  
East Sweden-kommunikationen omfatta alla  
tre delarna Business, Living och Visit. 

Öka antalet aktiviteter för att sprida East 
Sweden-varumärket, exempelvis på arbets- 
marknadsmässor på alla större universitet. 
 
East Sweden utgår från Östergötland, men låt 
inte administrativa gränser begränsa kraften  
i människor och företag som känner  
samhörighet. Bjud in! 

En fullständig samordning av arbetet för fler etableringar, 
företagsutveckling (t.ex. science parks) och besök.
 
Berätta tydligt för medborgare och näringsliv om de 
områden där framförallt regionens största kommuner 
samarbetar! 
 
Öppna upp för en utredning om kommunsamman- 
slagningar. Vårt lilla land är uppdelat i 290 byggstenar 
och många, flera av dem i vår region, har svårt att klara  
sitt offentliga åtagande idag.  

Öka regionens 
attraktivitet

Möjliggör för fler flyglinjer i tillväxtstråket,  
det är många som förlorar värdefull arbetstid 
på att behöva flyga från Arlanda. 
 
Se till att Ostlänken blir förlängd med en  
höghastighetsjärnväg som binder ihop  
Sveriges storstäder. 
 
Överväg alternativ finansiering så att tillväxt- 
effekterna kommer regionen och Sverige  
tillhanda så snart som möjligt. 

Implementera ”en-väg-in” för näringslivs- 
kontakter och samordna kommunernas  
enskilda näringslivsenheter i hela tillväxt- 
stråket. Det är en fördel om företag känner  
igen sig när de har verksamhet i olika  
kommuner och det underlättar samarbete  
över kommungränser.  
 
Vad gäller offentlig upphandling, se till att 
nyttja hela lagutrymmet för sociala villkor och 
klimatvillkor, så att fler mindre och lokala  
aktörer kan vara med och lägga anbud. 
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