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Uppföljning - delregionala tillväxtmedel 2020
Föreliggande rapport syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas årligen i
enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens
detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella underlag, som
genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 2020.
Ansvarig för uppföljningen är Katarina Ahlin, enheten samhällsanalys. Rapporten återfinns
även i Statistik- och analysportalen (www.vgregion.se/analysportalen). Där finns även
tidigare års uppföljningar vad gäller de delregionala tillväxtmedlen.

Bakgrund
Under 2020 har delregionerna tilldelats sammanlagt 52,5 mnkr fördelade på 42,5 mnkr från
regionutvecklingsnämnden (RUN), 4 mnkr från miljönämnden (MN) och 4 mnkr från
kulturnämnden (KUN) för projekt. Kulturnämnden tilldelar som tidigare även ytterligare
medel för deltidstjänst med högst 350 tkr för Göteborgsregionen och 550 tkr för respektive
kommunalförbund Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen. Beloppen uppgår till samma
nivå som föregående år. Någon genomgång av medlen till deltidstjänsterna görs inte i
denna uppföljning.
Tabell 1: Delregionala tillväxtmedel från respektive nämnd för år 2020

Tillväxtmedel 2020
Fyrbodal
Boråsregionen
Skaraborg
Göteborgsregionen
Göteborgsregionens kommunalförbund
Business Region Göteborg
Kultur- och fritidschefsnätverket
Totalt

RUN
8 500 000
8 500 000
8 500 000

MN
1 000 000
1 000 000
1 000 000

2 000 000
15 000 000

400 000
600 000

42 500 000

4 000 000

KUN
1 550 000
1 550 000
1 550 000

Sammanlagt
11 050 000
11 050 000
11 050 000

1 350 000
6 000 000

2 400 000
15 600 000
1 350 000
52 500 000

Överenskommelser 2019–2020
Syftet med överenskommelserna är att formera genomförandet av Västra Götaland 2020
där även hanteringen av medel regleras. Målet är att under genomförandet stärka
samverkan mellan parterna för att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat
genomförande. De senaste överenskommelserna om samverkan och finansiering mellan
Västra Götalandsregionen och respektive delregional aktör avser perioden 2019–2020.
Enligt överenskommelserna fastställs även vissa åtaganden. En av dessa är att de
delregionalt ansvariga medfinansierar tilldelade medel enligt finansieringsprincipen,
kommunerna 50 procent och VGR 50 procent. Vidare ska kommunalförbunden åta sig att
samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga
kommunalförbund och med Västra Götalandsregionen.
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Tabell 2: Nämndspecifika möjliga inriktningar
Nämnd
Regionutveckling

Tillväxtmedel ska
• användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala
•
•
•
•

Miljö

•
•
•

Kultur

•
•
•

genomförandeplanen och/eller VG2020.
prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra
Götaland minskar.
av medlen är 1 mnkr öronmärkta för att arbeta med att utveckla en
delregional samverkan kring kompetensplattformen.
principen om motfinansiering är undantaget 500 tkr vilka får användas till
analys, förstudier och pilotprojekt. För dessa krävs ingen motfinansiering,
samt att
projektmedel som inte har förbrukats kan användas i nya projekt vilket ska
framgå av rekvisitionen.
användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala
genomförandeplanen och/eller VG2020.
användas till projekt inom fokusområdena i ”Klimat 2030 – Västra Götaland
ställer om”
användas till projekt som följer miljönämndens riktlinjer för projekt.
användas till insatser i linje med den regionala kulturstrategin och den
delregionala genomförandeplanen.
stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden
projektmedel som inte har förbrukats ska återbetalas till kulturnämnden

Den delfinansiering som går till en tjänsteperson har till huvudsyfte att:
•
utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner,
kulturliv, näringsliv och det civila samhället,
•
vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela
delregionen
•
samarbeta med koncernavdelning kultur och kulturnämnden i
olika utvecklingsfrågor
•
stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen
•
utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala
kulturplan 2016–2019 samt framarbetning och implementering av
Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020–2023
•
årligen rapportera utvecklingsprocesser och insatser som
genomförts av tjänsten inom ramen för kulturnämndens stöd

I överenskommelsen lyfts även de VG2020-rekommendationer som BHU har pekat ut där
det finns en potential att nå längre med en närmare samverkan mellan region,
kommunalförbund, kommun och andra utvecklingsaktörer. Vidare lyfts även att för bästa
möjliga uppväxling av såväl regionala som kommunala medel bör det vid större strategiska
insatser undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis nationella
program eller EU:s fonder och program.

Genomförande 2020
Rapporten har som tidigare år fokus på det genomförande som skett inom ramen för de
delregionala tillväxtmedel som Västra Götalandsregionen delegerar till
kommunalförbunden respektive BRG. Sammanlagt har 91 insatser1 under 2020
medfinansierats med VGR-medel på 49 469 tkr. Upptagna insatser bedöms sammantaget

Baserat på de underlag som inkommit i samband med rekvirering av medel. I denna summering har
insatserna vid kultur- och fritidschefsnätverket räknats som en.
1
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ha en förväntad omslutning på drygt 206 084 tusen kronor. Av de 91 insatserna2 är det 59
som erhållit medel från regionutvecklingsnämnden, 15 från miljönämnden och 21 från
kulturnämnden Av projekten är det fyra som har erhållit medel från två nämnder.
Nedanstående figur ger en samlad bild av kommunalförbundens projektbeslut för 2020 av
de delregionala medlen i relation till områdena i VG2020. Som även tidigare årens
uppföljningar har visat sker de allra flesta insatser inom områdena som berör
entreprenörskap och företagande respektive kraftsamling på styrkeområden vilket får
sättas i relation till att regionutvecklingsnämndens medel är mycket större än de två andra
nämndernas. Längre fram i rapporten finns motsvarande uppgifter i tabellform nedbrutna
på respektive kommunalförbund och prioriterad fråga (1–32). En tabell med markering
vilka prioriterade frågor från VG2020 som ingår i respektive delregions genomförandeplan
bifogas, se bilaga 1.

Figur 1: Delregionala tillväxtmedel (i tkr) 2020 fördelade på prioriterade områden i VG2020

I figuren nedan ges bilden av beviljade medel för åren 2014–2020. Området Ett gott klimat
för kreativitet, entreprenörskap och företagande är klart störst och cirka 40 procent av
medlen har beslutats inom det området. Näst störst är området Internationell
konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden dit cirka 21 procent av medlen
beslutats.

Medlen till kultur- och fritidschefsnätverket räknas här som en insats. Vad gäller Göteborgsregionen
redovisas detta i vissa fall i typer av insatser och inte i konkreta projekt. Varje typ av insats, t.ex.
Företagsutveckling, har räknats som ett projekt.
2
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Figur 2: Delregionala tillväxtmedel 2014–2020 (tkr) fördelade på prioriterade områden i VG2020

Nedan följer en sammanställning per delregion. För att följa upp det som lyfts kopplat till
regionutvecklingsnämnden vad gäller prioritet till projekt för minskade klimatutsläpp från
fossilbränsle har frågor ställts till respektive delregions kontaktperson för tillväxtmedlen.
Liknande frågor ställdes även de två föregående åren. Svaren redovisas kortfattat under
respektive delregions avsnitt i rapporten.

Boråsregionen
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Boråsregionen lyft fram nio, som ska vara
vägledande i delregionala utvecklingsarbetet, dessa återfinns i bilaga 1.
Kommunalförbundet anges komma att bedriva arbete inom alla de 32 frågorna, på olika
nivåer, men tillväxtmedlen är inriktade på att främja insatser inom ramen för de nio frågor
som är utvalda i den delregionala genomförandeplanen.
Genomförandeplanen utgör det vägledande dokumentet för att styra resurser mot de nio
prioriterade frågorna. Planen kompletterar de övriga styrdokument som antagits i
delregionen, exempelvis direktionens prioriteringar och den delregionala kulturplanen.
Direktionen har beslutat att från och med 2020 införa en ny modell för tilldelning av
tillväxtmedel utifrån prioriterade insatser. Grunden till prioriterade insatser är en analys av
näringslivets behov som genomfördes under våren 2019.

Genomförande 2020
De insatser för tillväxt och regional utveckling som Boråsregionens direktion beviljade
under 2020 omfattar sammanlagt cirka 39 249 tkr. Av dessa utgör cirka 9 519 tkr
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tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med
detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i nedanstående tabell och figur.
Insatserna består av 28 beslut varav 21 med medel från regionutvecklingsnämnden, 3 från
miljönämnden och 4 från kulturnämnden. Se bilaga 2 för en komplett lista över projekt.
Nedanstående figur och tabell visar hur insatserna under 2020 fördelas enligt de
prioriterade områdena respektive frågorna i VG2020. I figuren anges beslutade
tillväxtmedel medan i tabellen anges såväl tillväxtmedel från berörda nämnder som den
angivna totala omslutningen i projekten.
Figur 3: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2020 – fördelat på prioriterat område i VG2020
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Område 1 - Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
Område 2 - Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden
Område 3 - Bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
Område 4 - Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
Område 5 - Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet
Område 6 - Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
Område 7 - Ansvarsfull och hållbar konsumtion
Område 8 - En ledande kulturregion med fokus på delaktighet
Område 9 - Ökat utbyte med omvärlden

Flest medel fördelas till insatser inom området entreprenörskap. Som lyftes ovan var 9 av
32 prioriterade frågor i VG2020 med i genomförandeplanen. Dessa nio frågor fördelas i
sex prioriterade områden i VG2020. Inga medel har fördelats till projekt som
kategoriserats inom områdena Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på
styrkeområden, Bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
samt Ansvarsfull och hållbar konsumtion då dessa inte ingår i genomförandeplanen för
Boråsregionen.
Tabellen nedan visar hur insatserna under 2020 fördelas enligt de prioriterade frågorna i
VG2020, såväl tillväxtmedel från berörda nämnder som den angivna totala omslutningen i
projekten.
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Tabell 4: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2020 och beräknad total projektomslutning – fördelat
på prioriterad fråga i VG2020
TillväxtTillväxtTillväxt- Förväntad
medel
medel
medel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
1. Stimulera ökat entreprenörskap

2 635 000

19 300 000

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag

2 582 375

7 946 390

1 360 000

5 045 000

141 000

141 000

En region för alla
16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att
möta framtidens kompetensbehov
20. Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar
utveckling i Västra Götaland

En region där vi tar globalt ansvar
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och
land
24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt
via affärsdriven miljöutveckling

60 000

1 000 000

2 630 000

59 000

59 000

En region som syns och engagerar
27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela
Västra Götaland
30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på
att stärka besöksnäringen

Summa

120 000

1 000 000

561 734
7 519 109

2 639 977
1 487 758

1 000 000

1 000 000

39 249 125

Nedanstående figur visar den totala finansieringsbilden i de projekt som tilldelats
delregionala tillväxtmedel under 2020 i Boråsregionen.
Figur 4: Medfinansiering (tkr) i Boråsregionens beslut om tillväxtmedel 2020

För två av insatserna som erhållit delregionala tillväxtmedel anges även annan
medfinansiering från Västra Götalandsregionen. Totalt handlar det om 520 tkr utöver de
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delregionala tillväxtmedlen. De två projekt som har annan VGR-medfinansiering är
Fossilfri Boråsregion respektive HÅLL UT! inom VG2020-tema En region där vi tar
globalt ansvar och där den övriga VGR-finansieringen kommer från miljönämnden.
Som lyfts tidigare anges i överenskommelsen att man bör undersöka möjligheten om andra
finanseringsverktyg än regionala och kommunala medel är möjliga. Som exempel nämns
nationella program och EU:s fonder och program. En av de beviljade insatserna har
sammanlagt erhållit 14 mnkr från övriga statliga aktörer och EU. Detta motsvarar cirka 35
procent av den totala medfinansieringen för Boråsregionens beslut om tillväxtmedel 2020.
För hela VG2020-perioden 2014–2020 har sammantaget 123 insatser3 erhållit delregionala
tillväxtmedel med 56 760 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 282 216 tkr. I
figuren nedan framgår att den största delen av medlen har gått till området Ett gott klimat
för kreativitet, entreprenörskap och företagande.
Figur 5: Tillväxtmedel (tkr) Boråsregionen fördelat per prioriterat område 2014–2020

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
Från och med 2018 finns det med i överenskommelsen för regionutvecklingsnämndens
medel att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra
Götaland minskar. Frågor har ställts både 2018, 2019 och 2020 om hur detta har hanterats.
Vad gäller 2020 anges från kommunalförbundet att Boråsregionen har fortsatt att bedriva
projektet Hållbar Framtid Sjuhärad – Miljöstrategisk samverkan, som i sin tur har lett till
två separata satsningar som bidrar till att minska klimatutsläppen.
På frågan om projekt som drivits under 2020 och som kommunalförbundet särskilt vill
lyfta kopplat till minskade klimatutsläpp från fossilbränsle lyfts projektet ”Fossilfri
Boråsregion” fram. Projektet arbetar med omställningen mot fossilfria drivmedel med

3

De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.
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fokus på laddinfrastruktur, vätgas och biogas. Under 2020 har projektet startat upp med en
stor förankring i alla medlemskommuner. Projektet har initierat månadswebinarier för att
öka kunskapen om frågor kring fossilfrihet, vilket anges ha varit mycket uppskattat där
respektive webinarium har haft i snitt 50 deltagare.
Som svar på frågan om någon särskild satsning gjorts under 2020 anger Boråsregionen att
de inte haft ytterligare medel att utlysa under 2020 och har därför inte gjort någon särskild
satsning mot aktörer som skulle kunna driva projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle
minskar. Arbetet med projektet ”Fossilfri Boråsregion” anges vara den satsning som
bedrivits med mest fokus på omställningen kring fossilbränsle och där månadswebinarier
har varit den aktivitet som nått ut till kommuner och kommunala bolag, som skulle kunna
bedriva framtida projekt.
På frågan om det förekommit några särskilda hinder eller svårigheter med att ta sig an
frågan lyfter kommunalförbundet att året varit speciellt främst på grund av
coronapandemin och att majoriteten av alla projekt har påverkats av Covid-19.
Som exempel nämns besöksnäringsprojektet Hemester med målsättningen att arbeta med
alternativa resor genom att uppmuntra besökare att resa fossilfritt (bland annat genom att
öka resorna med kollektivtrafik). I och med rådande restriktioner anges att detta inte gått
att uppnå. Vidare anges att arbetet med framtagandet av en ny överenskommelse mellan
kommunalförbunden och VGR också har påverkat situationen, utifrån att
överenskommelsen är vägledande för det framtida arbetet.

Koppling till kulturstrategin
För de projekt som har erhållit delregionala medel från kulturnämnden ska även koppling
till kulturstrategin anges. I underlaget från kommunalförbundet används de riktlinjer som
finns för att konkretisera de fem strategiska områdena i kulturstrategin.
Tabell 4: Kulturprojekt fördelat på områden i kulturstrategin
Projekt

Strategiska områden
Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Öka
Moving Out / Borås Konstmuseum
internationaliseringen
Skimmer och härvor i Viskans
vatten och marker / Rydals
Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
museum (Marks kommun)
Art Center Sjuhärad – Hållbarhet,
Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken
innovation, inkludering / Teater nu
Gränsbygd Sjuhärad / Ulricehamns
Vidga deltagandet, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken
kommun

Fyrbodal
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Fyrbodal lyft fram tjugo stycken som
bedömts vara särskilt angelägna att genomföra för att kunna uppnå en gynnsam utveckling
av delregionen. I genomförandeplanen framgår vilka områden som prioriteras.

Genomförande 2020
Under 2020 omsluter de insatser som Fyrbodal direktion fattat beslut om sammanlagt cirka
74 124 tkr i insatser för tillväxt och regional utveckling. Av dessa utgör cirka 10 450 tkr
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tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med
detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i tabell 6.
Antal beslut för 2020 uppgår till 38, varav 22 avser medel från regionutvecklingsnämnden,
7 från miljönämnden, 12 från kulturnämnden. Tre insatser har medel från två nämnder. Se
bilaga 2 för en komplett lista över projekt.
Figur 5: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2020 – fördelat på prioriterat område i VG2020

Flest medel går till området livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft.
Därefter kommer området som rör entreprenörskap och företag.
I tabellen nedan framgår att medlen till området livslångt lärande för ökad delaktighet och
konkurrenskraft främst går till de prioriterade frågorna Stärka möjligheterna till
kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer respektive
Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov.
Tabell 6: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2020 och beräknad total projektomslutning – fördelat på
prioriterad fråga i VG2020
Förväntad
Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
1. Stimulera ökat entreprenörskap
3. Främja konkurrenskraftiga små och
medelstora företag

521 875

75 000

2 250 750

1 577 000

355 000

20 233 620
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6. Utveckla test- och demonstrationsarenor
där nya idéer omsätts till praktik

1 525 000

3 550 0004

75 000

En region för alla
15. Stärka möjligheterna till
kompetensförsörjning och livslångt lärande i
företag och organisationer
16. Utveckla samordning inom
utbildningssystemet för att möta framtidens
kompetensbehov

2 152 750

7 090 500

866 000

1 466 000

En region där vi tar globalt ansvar
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och
en testarena för hållbar landsbygdsutveckling
och samspelet mellan stad och land
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion
och kommunicera hållbara värderingar

225 000

450 000

270 000

21 600 000

En region som syns och engagerar
27. Främja en aktiv och nyskapande
kulturregion för alla i hela Västra Götaland
30. Satsa på internationell mötesindustri,
evenemang och på att stärka besöksnäringen
32. Locka investeringar och nyetableringar till
Västra Götaland
Övergripande5

Summa

37 500

777 500

9 055 900

225 875

217 500

4 689 797

1 500 000

3 683 632

44 000
8 450 000

1 000 000

5 000

54 000

1 000 000

74 124 199

Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår.
I 9 av de 38 insatserna finns även annan medfinansiering från Västra Götalandsregionen.
Dessa medel kommer in som övriga VGR i figuren nedan.
Det handlar om insatserna Kunskapslyft Industri Fyrbodal, Medarbetarövertagande vid
ägarskifte, Strategisk kompetensförörjning, Fyrbo Turbo, Platåbergens Geopark 2021–
2023, Förstudie Biosfärområde Bohuskust, Processledning omställningskontor Strömstad,
Pilotprojekt Dansens dag 2021 – Humanography samt eDit förstudie.

Insatsen Innovationsmiljö för hållbara material, vid Wargöns Innovation AB pågår 2019–2022, med
en total budget på 22 mnkr. Beloppen för insatsen, utöver de årsvisa delregionala tillväxtmedlen,
ingick i föregående års uppföljningsrapport och är därför inte med i denna sammanställning vad gäller
förväntad total projektkostnad (tabell 6) respektive medfinansiering (figur 7).
5 Avser insatsen Kvalitetssäkring av DRUM-medelshantering och anges beröra samtliga områden.
4
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Figur 7: Medfinansiering (tkr) i Fyrbodals beslut om tillväxtmedel 2020

Större delen av medfinansieringen inom gruppen övrigt offentligt gäller projektet
Bioeconomy regions in Scandinavia som drivs av Fyrbodals kommunalförbund.
Medfinansiering från Västra Götalandsregionen utöver de delregionala tillväxtmedlen
uppgår till 11 000 tkr. Finansiering från EU samt från övriga statliga aktörer uppgår till
4 600 tkr. De insatser som erhållit EU-finansiering anges vara Medarbetarövertagande vid
ägarskifte där Coompanion Fyrbodal är projektägare samt Hållbar besöksnäring i Väst
med projektägare Fyrbodals kommunalförbund. I kategorin Övrigt statligt ingår till
exempel Platåbergens Geopark 2021–2023.
I figuren nedan framgår hur tillväxtmedlen i Fyrbodal har fördelats per prioriterat område
VG2020. Sedan 2014 har sammantaget cirka 187 insatser6 i Fyrbodal erhållit delregionala
tillväxtmedel med 70 530 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 476 804 tkr.

6

De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.
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Figur 8: Tillväxtmedel (tkr) Fyrbodal 2014–2020 fördelat per prioriterat område VG2020

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
På frågan om hanteringen i samband med att det i överenskommelsen 2018 respektive
2019 och 2020 för regionutvecklingsnämndens medel finns med att prioritet ska ges till
projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland minskar, anger Fyrbodal
att en stor del av tillväxtmedlen från regionutvecklingsnämnden går till att avtalet med
Innovatum Science Park som driver flera projekt som fokuserar på utmaningar inom
energi, bioekonomi och hållbar industri.
Några exempel är projekt som stöttar utbyggnaden av ladd-infrastruktur, utvecklingen av
förutsättningar för framtidens fossilfria flyg samt testbädd för SMF och storföretag för en
mer automatiserad och digitalt uppkopplad tillverkning. Fyrbodal anger också att
Innovatum Science Park har tät samverkan med Energikontor Väst och Fyrbodals
utvecklingsnoder Wargön Innovation, Mötesplats Steneby, Kristineberg med Tjärnö och
Sotenäs symbioscenter.
Fyrbodals kommunalförbunds avdelning ”Affärsdriven miljöutveckling”
(VGR/miljönämnden medfinansierar via den s.k. miljömiljonen) anges också samverka i
hög grad med Innovatum inom fokusområdet Hållbara transporter.
Under 2020 har projektet ”Tur och Retur” som handlar om hållbar mobilitet avslutats.
Miljönämnden, VGR, har medfinansierat projektet. Projektet har fått stor uppmärksamhet i
Fyrbodals kommuner samt i press och media, vilket anges ha bidragit till att
förbundsdirektionen pekat ut mobilitet på landsbygd som ett prioriterat område i arbetet
med den regionala infrastrukturplanen.
Fyrbodal anger vidare att under 2020 har projektet ”Fossilfri gränsregion” fortsatt arbeta
för att 39 kommuner ska nå målet om fossilfria transporter senast 2030. Projektet avslutas
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årsskiftet 2021/2022 och Fyrbodal anger här ett stort behov av att fortsätta arbetet inom
området för att driva på omställningen.
Fyrbodal uppger att det inte direkt förekommit några särskilda hinder/svårigheter med att
ta sig an frågan tack vare satsningen ”Affärsdriven miljöutveckling” och avtalet med
Innovatum Science Park. Dock anges att det finns en förväntan från aktörer inom det
företagsfrämjande systemet att få årliga bidrag till traditionellt stöd för nyföretagande och
affärsutvecklingsrådgivning och att det upplevs svårt att få dem att ställa om sina
verksamheter så att deras insatser riktas mot grön omställning. Fyrbodal anger också att de
inte haft tillräckligt med fria medel för att en ny utlysning. Fyrbodal lyfter vidare önskemål
om att verksamhetsbidragen till det företagsfrämjande systemet innefattar krav på
omställning på olika sätt samt att VGR skulle kunna anordna kompetensutveckling till
aktörerna så att de kan integrera grön omställning i sina processer.

Koppling till kulturstrategin
Den koppling till kulturstrategin som lyfts för de projekt som har erhållit delregionala
medel från kulturnämnden är utifrån de riktlinjer som finns för att konkretisera de fem
strategiska områdena. Se tabellen nedan för mer information.
Tabell 6: Kulturprojekt fördelat på följande områden i kulturstrategin
Projekt / projektägare
Platåbergens Geopark 2021–2023 /
Grästorps kommun
Covid-19 anpassad cirkuskonst för barn och
unga i Fyrbodal / Reinos vänner – Bohusläns
Cirkussällskap
Innovationskapacitet för landsbygd –
förstudie för utveckling av
innovationsplattform Dalsland / Not Quite
Förstudie: Dans för hälsa/ Danspoolen,
Vänersborgs kommun
Förstudie: Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal /
Fyrbodals kommunalförbund
Förstudie: Pilotprojektet Flätan /
Kulturskolan, Uddevalla kommun
Pilotprojekt Dansens dag 2021 Humanography / Dance remainings, ideell
förening
Kartläggning KKN-branscherna i Fyrbodal /
Fyrbodals kommunalförbund
Kartläggning Kulturverket Vårvik /
Trollhättan Stad
Hållbar besöksnäring i Väst / Fyrbodals
kommunalförbund
Sömnadsförmedlingen / Not Quite
Kvalitetssäkring av DRUMmedelshanteringen / Fyrbodals
kommunalförbund

Koppling till kulturstrategin/kulturplanen
Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande, Nyttja kapaciteter
Ett vidgat deltagande, gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Nyttja
tekniken
Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande
Ett vidgat deltagande, Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter
Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter
Övergripande
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Skaraborg
Den aktuella genomförandeplanen för Skaraborg avser perioden 2017–2020. Det lyfts att
samtliga 32 prioriterade frågor i Västra Götaland 2020 är viktiga för utvecklingen i
Skaraborg.
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Skaraborg sedan valt att lyfta fram och
fokusera på 20 frågor som ska vara vägledande för det delregionala utvecklingsarbetet
2017–2020, dessa återfinns i bilaga 1. De tjugo frågorna återfinns inom samtliga fyra
tematiska områden i VG2020; En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region
där vi tar globalt ansvar samt En region som syns och engagerar. De frågor som lyfts fram
i Skaraborgs genomförandeplan anges vara där man vill få till stånd en kraftfull kommunoch sektorsövergripande samverkan. Det är frågor som skapar mervärde för Skaraborg men
som inte bedöms kunna lösas enbart på kommunal, nationell eller regional nivå.

Genomförande 2020
Förväntad omslutning för de insatser som tillväxtutskottet beslutade om under 2020
uppgick till cirka 54 493 tkr. Av dessa utgör 10 500 tkr tillväxtmedel beslutade i
nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med detaljbudget. Fördelningen
per nämnd återfinns i tabell 7.
Insatserna består av 16 beslut om projektstöd, varav 11 från regionutvecklingsnämnden,
två medfinansieras av miljönämnden respektive fyra från kulturnämnden. En insats
medfinansieras av två nämnder.
Figur 9: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2020 fördelat på prioriterat område i VG2020
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Klart dominerande vad gäller beslutade medel är området Ökat utbyte med omvärlden följt
av Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande respektive Ansvarsfull
och hållbar konsumtion. I tabellen nedan framgår att medlen inom ökat utbyte med
omvärlden främst går till frågan om att locka investeringar och nyetableringar till Västra
Götaland. Inom området som avser ansvarsfull och hållbar konsumtion är det projektet
Catalyst för smart och hållbar industri som erhållit medlen.

Tabell 7: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2020 och beräknad total projektomslutning – fördelat på
prioriterad fråga i VG2020
Förväntad
Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
2. Skapa förutsättningar för att förverkliga
idéer och starta företag
3. Främja konkurrenskraftiga små och
medelstora företag
6. Utveckla test- och demonstrationsarenor
där nya idéer omsätts till praktik

561 002
1 250 622

7 122 004
97 583

2 696 410

1 287 677

3 524 629

197 701

197 701

1 008 400

2 016 800

En region för alla
10. Öka samverkan mellan eftergymnasial
utbildning och arbetslivet
15. Effektiv kompetensförsörjning och
livslångt lärande i företag och organisationer

En region där vi tar globalt ansvar
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion
och kommunicera hållbara värderingar

750 000

902 417

23 629 489

En region som syns och engagerar
27. Främja en aktiv och nyskapande
kulturregion för alla i hela Västra Götaland
30. Satsa på internationell mötesindustri,
evenemang och på att stärka besöksnäringen
32. Locka investeringar och nyetableringar till
Västra Götaland

642 299

1 337 299

3 000 000

9 600 000

Summa

8 697 701

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 368 771

54 493 103

Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår.
I fyra av de 16 insatserna finns även annan medfinansiering från Västra
Götalandsregionen. Dessa medel kommer in som övriga VGR i figuren nedan.
De fyra insatserna är Catalyst för smart och hållbar industri (IDC West Sweden), förstudie
Trämanufaktur industriell utveckling och design (Innovatum AB), Etableringssamverkan i
Skaraborg (Skaraborgs kommunalförbund) och Science Park Skövde start up (Science
Park Skövde AB).
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Figur 10: Medfinansiering (tkr) i Skaraborgs beslut om tillväxtmedel 2020

För Skaraborg är det totalt cirka 17 500 tkr som avser medfinansiering från Västra
Götalandsregionen utöver de delregionala tillväxtmedlen.
Vad gäller att erhålla andra finansieringsverktyg har man i satsningarna lyft 9 825 tkr från
EU. Detta motsvarar cirka 18 procent. Den satsning som angetts erhålla EU-medel är
projektet Catalyst för smart och hållbar industri som drivs av IDC West Sweden AB.
Detta projekt har även erhållit drygt 60 procent av de regionala VGR-medlen utöver
tillväxtmedlen (10 500 tkr av 17 499 tkr) i figuren ovan.
För åren 2014–2020 som VG2020 pågått har sammantaget 142 insatser7 erhållit
delregionala tillväxtmedel med 70 700 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till
482 061 tkr. I figuren nedan visas fördelningen utifrån prioriterat område.

De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.
Sammanslagningen baseras på projekttitel vilket innebär att en viss osäkerhet kan finnas.
7
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Figur 11: Tillväxtmedel (tkr) Skaraborg fördelat per prioriterat område 2014–2020

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
Angående det som var nytt i överenskommelsen 2018 för regionutvecklingsnämndens
medel, att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra
Götaland minskar, har frågor ställts till Skaraborgs kommunalförbund.
Kommunalförbundet lyfter att de i sitt arbete utgått från VG2020 och genomförandeplanen
Skaraborg (med 19 av 32 prioriterade områden) samt kulturstrategi VG, och att den nya
regionala utvecklingsstrategin 2030 som styrande dokument har hållbarhet/AGENDA2030
än mer i fokus.
Kommunalförbundet anger vidare att dialog har förts med olika projektägare där
hållbarhet, cirkulära affärsmodeller och omställning har varit i fokus. Inom
fordonsindustrin har beslut tagits för att satsa på elektriska drivlinor som på sikt leder till
mindre utsläpp. Skaraborgs kommunalförbund anger också att de engagerat sig i olika
frågor/projekt som på sikt bidrar till minskade utsläpp av fossilbränsle, till exempel kopplat
till elektrifiering/tunga transporter.
Som svar på frågan om projekt som drivits under 2020 och som de särskilt vill lyfta
kopplat till minskade klimatutsläpp från fossilbränsle nämner kommunalförbundet
projektet KomiLand som fått uppmärksamhet nationellt. Projektet har inriktning på
fullskaleförsök kring kombinerade mobilitetstjänster på landsbygder. Projektet består av tre
delar; lokal mobilisering, teknisk plattform och olika mobilitetslösningar. Dock har man
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inte kunnat testa det skarpt ordentligt på grund av pandemin. Skaraborgs
kommunalförbund lyfter vidare att de har gett bifall till ett fortsättningsprojekt (som
inväntar svar från övriga finansiärer) med start till hösten samt att de också arbetar med
elförsörjningsfrågan i ett projekt som heter BEKS (kopplat till elnätskapacitet).
På frågan om det funnits särskilda svårigheter med att ta sig an frågan anger
kommunalförbundet inte några särskilda svårigheter utan lyfter att frågan är högaktuell och
att det är större fokus på frågan nu än det var för till exempel 3–4 år sedan, och att det nu
finns mer medel att söka, till exempel genom Klimatklivet. Skaraborg lyfter även VGR:s
arbete med KLIMAT 2030, som anses bidra till ökat fokus bland kommunerna.
Skaraborgs kommunalförbund lyfter att de märker att fokus på frågan om klimatneutrala
transporter har ökat kraftigt i näringslivet, vilket också är en faktor när det gäller
etableringar, till exempel att gods kan transporteras med järnväg istället för lastbil. Att
kunna erbjuda klimatneutrala transporter uppges vara en konkurrensfördel för att locka nya
etableringar.

Koppling till kulturstrategin
I tabellen nedan beskrivs kopplingen till kulturstrategin och kulturplanen för de projekt
som Skaraborgs kommunalförbund tilldelat medel.
Tabell 8: Kulturprojekt - koppling till kulturstrategin/kulturplanen.
Projekt / projektägare
Kulturarv och spelteknologi i
Skaraborg 2.0 / Högskolan i
Skövde
Location Skaraborg / Karlsborgs
utvecklingsbolag AB
Skaraborgs öppna
ungdomsverksamhet 2019 /
Skaraborgs kommunalförbund
Västra Götaland sjunger / Vara
konserthus AB

Koppling till kulturstrategin/kulturplanen
Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken
Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken
Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter
Ett vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken

Göteborgsregionen
Som tagits upp i tidigare årens uppföljningar ser fördelningen av medel något annorlunda
ut i Göteborgsregionen jämfört med övriga delregioner. Medlen från
regionutvecklingsnämnden och miljönämnden fördelas mellan Göteborgsregionens
kommunalförbund och Business Region Göteborg. Vad gäller kulturnämndens medel går
dessa till kultur- och fritidschefsnätverket vilket är ett nätverk som består av kultur- och
fritidschefer inom Göteborgsregionens 13 kommuner med fokus på utvecklingsfrågor och
samverkan kring kultur och fritid.
För Göteborgsregionen utgörs genomförandeplanen av fyra politiskt antagna dokument.
Det är:
•
•
•
•

Budget och verksamhetsinriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Verksamhetsplan för Business Region Göteborg (BRG)
Mål- och strukturdokumentet Hållbar tillväxt
Strukturbild för Göteborgsregionen
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Dessa fyra dokument ligger till grund för arbetet i Göteborgsregionen där Hållbar tillväxt
är en gemensam strategi för GR och BRG som ska lägga en grund för det gemensamma
arbetet till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa.
För Kultur- och fritidschefsnätverket ska arbetet ske i enlighet med antagen handlingsplan.

Genomförande 2020
Sammantaget gick 19 000 tkr till Göteborgsregionen under 2020. Medlen fördelas enligt
följande; 2 400 tkr till Göteborgsregionens kommunalförbund, 15 600 tkr till BRG och
1 000 tkr till kultur- och fritidschefsnätverket. Fördelningen per nämnd återfinns i
nedanstående tabell. Som angavs i inledningen av rapporten har Göteborgsregionen angett
att deras genomförandeplan fokuserar på alla prioriterade frågor i VG2020. De
delregionala tillväxtmedlen går dock enbart till vissa av de prioriterade frågorna.
Figur 12: Beslutade tillväxtmedel i Göteborgsregionen 2020 – fördelat på prioriterat område i VG2020

Som figuren ovan visar går störst andel medel till området som avser kraftsamling på
styrkeområden, följt av området för entreprenörskap. Detta hänger samman med att BRG
erhåller drygt 80 procent av de delregionala tillväxtmedlen.
Tabell 9: Beslutade tillväxtmedel i Göteborgsregionen 2020 och beräknad total projektomslutning –
fördelat på prioriterad fråga i VG2020
Förväntad
Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
1. Stimulera ökat entreprenörskap
5. Positionera internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer

6 208 015

8 791 985

13 633 555

600 000

18 783 969

En region för alla
12. Lösa urbana utmaningar i de större
städerna

900 000

1 800 000
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15. Stärka möjligheterna till
kompetensförsörjning och livslångt lärande i
företag och organisationer
16. Utveckla samordning inom
utbildningssystemet för att möta framtidens
kompetensbehov

25 000

50 000

1 100 000

2 200 000

En region där vi tar globalt ansvar
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion
och kommunicera hållbara värderingar

375 000

750 000

En region som syns och engagerar
27. Främja en aktiv och nyskapande
kulturregion för alla i hela Västra Götaland
Summa

17 000 000

1 000 000

1 000 000*

1 000 000

1 000 000

38 217 524

*Underlaget från nätverket baseras på Genomförandeplanen samt deras inriktning. Deras insatser kan även beröra andra prioriterade frågor, t.ex. fråga 28.

När det gäller Business Region Göteborgs (BRG) insatser berör dessa tema En ledande
kunskapsregion. Inom En ledande kunskapsregion har insatser inriktade på såväl
företagsutveckling som kluster- och innovation/branschutveckling ägt rum liknande
tidigare år.
Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit fyra insatser medfinansierade med
tillväxtmedel. Tre av insatserna berör områden inom VG2020-temat En region för alla
medan en insats rör temat En region där vi tar globalt ansvar.
I figuren nedan framgår övriga medfinansiärer. Utöver kommunal finansiering är det
insatserna som drivs av BRG där privat medfinansiering tagits upp.
Figur 14: Medfinansiering i Göteborgsregionens beslut om tillväxtmedel 2020

Då stödet till Göteborgsregionen till största del används i verksamhet som genomförs vid
GR alternativt BRG är det inte på samma sätt möjligt, som för övriga delregioner, att
summera antal projekt för perioden 2014–2020. Vad gäller till exempel BRG har
regionutvecklingsnämndens medel gått till förstudier/tillväxtanalyser och
omvärldsbevakning, kluster och innovation samt företagsutveckling. I rapporten när totalt
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antal projekt anges har varje typ av insats, till exempel företagsutveckling, räknats som ett
projekt.
Som framgår i figuren nedan är det för perioden 2014–2020 flest medel som gått till
området Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden följt av
området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Detta förstärks
också i och med att Göteborgsregionens kommunalförbund inte erhöll några medel 2014.
Sedan 2014 har delregionala tillväxtmedel gått till alla områden utom Tillgång till
kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet.
Figur 13: Tillväxtmedel Göteborgsregionen (tkr) fördelat per prioriterad fråga 2014–2020

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
Vad gäller frågan om att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle
i Västra Götaland minskar, har Göteborgsregionens kommunalförbund angett att de driver
flera projekt inom området men att de finansieras med andra medel än tillväxtmedlen.
BRG anger att de, liksom tidigare år, inom avdelning Kluster & Innovation:s verksamhet
prioriterar projekt och initiativ som bidrar till att minska användningen av fossila bränslen
samt minskad miljö- och klimatpåverkan.
BRG lyfter att de under de två senaste åren, delvis med stöd av de delregionala
tillväxtmedlen i olika skeenden, har initierat och utvecklat olika initiativ.
Exempel på projekt är t ex Gothenburg Green City Zone (utsläppsfritt till 2030 från
person- och godstransporter i geografisk zon i centrala delar av Gbg), omställningen till ett
elektrifierat transportsystem i hela Göteborg, återbruk väst (cirkulära flöden och
återbruksvärdekedjan inom byggsektorn), cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar
och utveckling av multifunktionella växthus som ska knyta lokala producenter närmare
kund, taxiprojekt med induktiv laddning av elbilar, innovationslabb för att möta agenda
2030-målen m.fl.
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BRG anger vidare att de under pandemi-året 2020, då det inte var möjligt att ta emot några
internationella delegationer/kunder till miljöteknikföretagen, har satsat på att utveckla VRturer för ändå kunna visa upp företagens lösningar gentemot en global marknad. VRturerna förväntas bli fler då de också bidrar till att minska flygresorna.
BRG lyfter också att de är en del av arbetet med ”Region-el” för att ta fram en regional
ladd-infrastruktur. I uppdraget anger BRG även att de har tät samverkan med
Göteborgsregionens kommunalförbund och deras olika nätverk för att driva frågor i ett
större regionalt sammanhang. BRG lyfter också att de inom ramen för deras
elektrifieringsuppdrag har initierat en satsning på ladd-infrastruktur för fritidsbåtar där
samverkan sker med aktörer i Danmark och Norge. Under 2020 drev BRG även ett projekt
för att hjälpa alla byggande delar av Göteborg stads organisation med att gemensamt arbeta
fram möjliga krav att ställa vid inköp av utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner vid
entreprenader. Rekommendationer är framtagna och tillämpas nu i några piloter, t ex
entreprenader i Göteborgs Hamn. BRG anger även att de är involverade i satsningar som
rör vätgasutvecklingen i samverkan med parterna i STRING (Hamburg – Oslo).
På frågan om det funnits särskilda svårigheter med att ta sig an frågan tar BRG upp att för
att lyckas med en omställning till fossilfritt och utsläppsfritt till 2030 krävs bred samverkan
med alla kommuner och att kommunerna ställer krav i alla sina upphandlingar så att
marknaden ställer om och fler fordon finns tillgängliga. Många kommuner upplevs vilsna i
hur krav kan ställas i upphandlingar både vad gäller fordon och transporter.

Koppling till kulturstrategin
I Göteborgsområdet erhåller kultur- och fritidschefsnätverket medlen.
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Bilaga 1: Prioriterade frågor per genomförandeplan
Göteborgs-

Sjuhärad

Fyrbodal

Skaraborg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

regionen

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och
företagande
1.

1. Stimulera ökat entreprenörskap

2.

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta
företag

3.

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag

X

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på
styrkeområden
4.

4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med
omvärlden

5.

5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers
internationella konkurrenskraft

6.

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer
omsätts till praktik

7.

7. Stimulera nationella och internationella samarbeten inom
forskning och innovation

8.

8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för
forskning och utveckling

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

10. 10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och
arbetslivet

X

X

X

11. 11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och
ungdom

X

EN REGION FÖR ALLA
Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning
och arbetsliv
9.

9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser och
mentorer

X

12. 12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och
segregation

X

Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
13. 13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och
avhoppen från skolan minskar
14. 14. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom
vägledning och validering

X

15. 15. Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt
lärande i företag och organisationer

X

16. 16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta
framtidens kompetensbehov

X

X

X

X

X

X (ny 20172020)

X

X

X

X

X

X

X

Tillgång till kommunikation
17. 17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional och
nationell utveckling

18. 18. Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller
kvalitet och hållbarhet

X

19. 19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla

X

20. 20. Utveckla en regional framtidsbild för Västra Götalands
fysiska struktur – till exempel byggnation, trafikplanering och
kollektivtrafik

X

X

X
X

X

X

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR
Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
21. 21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling
av hållbara lösningar
22. 22. Genomföra fler breda överenskommelser och initiativ för
hållbar utveckling
23. 23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och
land
24. 24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt,
via affärsdriven miljöutveckling

X
X
X

X

X

X

X

X
X

Ansvarsfull och hållbar konsumtion
25. 25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och
kommunicera hållbara värderingar

X

26. 26. Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling,
innovation och lokal utveckling

X

X

X

X

X

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
En ledande kulturregion med fokus på delaktighet
27. 27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela
Västra Götaland

X

28. 28. Främja ungdomskulturen och utveckla Västra Götaland som
en plats där unga möts

X

X

X

Ökat utbyte med omvärlden
29. 29. Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt
30. 30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att
stärka besöksnäringen

X
X

X

31. 31. Riva gränshinder och öka samverkan med Norge samt
etablera region Oslo/Göteborg/Öresund

X

32. 32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland

X

X

X
X

X

X

26

Bilaga 2: Satsningar
Skaraborg
Projektnamn

Projektägare

Förstudie nya möjligheter
med hållbar turism

Biosfärområdet
Vänerskärgården med
Kinnekulle

Processer för tillväxt i
Skaraborg 2019
Förstudie Trämanufaktur
industriell utveckling och
design

Connect Sverige region Väst
Innovatum AB

Science Park Skövde start up Science Park Skövde AB5
Assar Industrial Innovation
Arena
Strategisk facilitering
kompetensförsörjning
2020–2022

Tillväxtmedel RUN

Tillväxtmedel KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
Kommunal
Övrig
(när
-förbundet finansiering
angivet)

52 299

30 000

1 025 622

1 025 622

25 000

399 275

561 002

3 000 000

561 002

75 000

Totalt

157 299
2 051 244

575 000

999 275

3 000 000

7 122 004

1 262 677

2 525 354

1 008 400

1 008 400

2 016 800

Skaraborgs
kommunalförbund

225 000

225 000

450 000

Besöksnäringslivsutveckling
i Skaraborg

Skaraborgs
kommunalförbund

590 000

590 000

1 180 000

Etableringssamverkan i
Skaraborg 2018

Skaraborgs
kommunalförbund

3 000 000

3 000 000

9 600 000

Studentkraft Skaraborg

Stiftelsen Drivhuset
Skaraborg

IDC West Sweden AB

1 262 677

Skaraborgs
kommunalförbund

Skaraborgsdagen 2020

197 701

3 600 000

197 701

Projektnamn

Projektägare

Catalyst för smart och
hållbar industri

IDC West Sweden AB

Smart Agri (förlängning)

Agroväst Livsmedel AB

Kulturarv och spelteknologi i
Högskolan i Skövde
Skaraborg 2.0

Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
RUN
KUN
MN
750 000

Övrig VGR
Kommunal
Övrig
(när
-förbundet finansiering
angivet)

902 417 10 500 000
97 583

1 652 418

9 824 654

97 583

338 603

338 603

Totalt

23 629 489
195 166

1 943 771

2 620 977

Location Skaraborg

Karlsborgs utvecklingsbolag
AB

186 250

186 250

372 500

Skaraborgs öppna
ungdomsverksamhet 2019

Skaraborgs
kommunalförbund

325 147

325 147

650 294

Västra Götaland sjunger

Vara konserthus AB

150 000

150 000

425 000

725 000
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Boråsregionen
Projektnamn

Projektägare

Tillväxtmedel RUN

Tillväxtmedel KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
KommunalÖvrig
(när
förbundet finansiering
angivet)

Totalt

Sjuhärads plattform för
hållbara livsstilar

Borås
stad/Miljöförvaltningen

Hemester i Boråsregionen

Borås TME

355 000

Boråsregionen Sjuhärads KF

141 000

Connect Sverige region Väst

757 250

757 250

530 000

2 044 500

86 500

114 500

160 900

361 900

Pilotprojekt ny delregional
utvecklingsstrategi
Tillväxt och finansiering för
ägarledda företag
Lokalekonomiska analyser
för stärkt attraktionskraft
Sjuhärad

Coompanion

60 000

60 000
355 000

710 000
141 000

Creative Innovation

Creative cluster

425 000

581 600

15 840

1 022 440

Drivhuset FRAMSTEG!

Drivhuset

215 000

215 000

150 000

580 000

Regionalt Traineeprogram
inom e-handel/logistik/IT
Internationell
omvärldsbevakning

E-handelsstaden Borås ek.
förening
E-handelsstaden Borås ek.
förening
Högskolan Borås och Science
park

85 000

105 000

95 000

285 000

Smart Textile och Do-Tank
Företagsrevitalisering i
Boråsregionen och
Fyrbodal
Hållbarhet för att stärka
näringslivet i Sjuhärad
SMART – Smart industri
Sjuhärad
Gränslösa kulturskolan i
Sjuhärad

60 000

60 000

1 500 000

1 500 000

Högskolan i Skövde

221 250

221 500

Inkubatorn i Borås AB

188 875

188 875

139 200

516 950

IUC

990 000

990 000

1 940 000

3 920 000

60 000

60 000

Marks kommun

14 000 000

17 000 000
442 500

120 000

Projektnamn

Projektägare

7H kompetens

Miljöbron

Hållbarhetsvecka i
Boråsregionen
Affärsutveckling för
besöksnäring och event

Navet Science center
NUAB

Tillväxtmedel RUN

Tillväxtmedel KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
KommunalÖvrig
(när
förbundet finansiering
angivet)

225 000

225 000

170 000

59 000

Totalt
620 000
59 000

120 234

295 624

415 858

Kompetensslussen II

Stiftelsen Proteko

1 050 000

1 050 000

2 040 000

4 140 000

Digitalisering av
kulturupplevelser i
Boråsregionen

Tranemo kommun

60 000

30 000

20 000

110 000

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet Älvsborg

800 000

800 000

Mitt första nätverk

Ung Företagsamhet Älvsborg

60 000

Fossilfri Boråsregion

Boråsregionen Sjuhärads KF

425 000

Miljöstrategisk samverkan

Boråsregionen Sjuhärads KF

425 000

HÅLL UT!

Miljöbron

150 000

Moving Out – Borås
internationella
konstbiennal flyttar ut
Skimmer och härvor i
Viskans vatten och marker
Art Center Sjuhärad –
Hållbarhet, innovation,
inkludering
Gränsbygd Sjuhärad

1 600 000
60 000

500 000

20 000

425 000

1 350 000

425 000

850 000

150 000

50 000

370 000

Borås konstmuseum

200 000

200 000

400 000

Rydals museum (Marks
kommun)

200 000

416 367

120 000

736 367

Teater nu

350 000

350 000

74 360

774 360

Ulricehamn kommun

250 000

230 000

19 250

499 250
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Fyrbodal
Projektnamn

Projektägare

Tillväxtmedel
RUN

Affärs- och tekniktransformation

Connect Väst

425 000

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

Coompanion Fyrbodal

325 000

Entreprenörsbryggan

Drivhuset vid Högskolan
Väst

400 000

Förstudie eDit

eDit: Ett Dalsland i tillväxt

100 000

Position Väst
Strategisk kompetensförsörjning
Strukturbild Fyrbodal
Fullföljda studier
Förstudie FoU-utbildning

Fyrbodals
kommunalförbund
Fyrbodals
kommunalförbund
Fyrbodals
kommunalförbund
Fyrbodals
kommunalförbund
Fyrbodals
kommunalförbund

Förstudie Kompetenskluster i Dalsland

Färgelanda kommun

Innovatum AB

Innovatum AB

Kunskapslyft Industri Fyrbodal

Tillväxtmedel
KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
(när
angivet)

900 000

Övrig finansiering
2 550 000

3 400 000

325 000

1 350 000

2 900 000
800 000

100 000

200 000
1 590 000

1 700 000

Totalt

425 000

400 000

1 500 000
1 000 000

Kommunalförbundet

593 632

3 683 632

1 000 000

3 700 000

500 000

500 000

1 000 000

600 000

600 000

1 200 000

266 000

266 000

90 000

90 000

1 450 000

1 450 000

2 900 000

IUC Väst AB

400 000

400 000

7 152 000

7 952 000

Maritim utveckling i Bohuslän 2.0

Lysekils kommun

427 000

427 000

1 846 000

2 700 000

Fyrbo Turbo

Miljöbron

168 750

168 750

675 000

1 012 500
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Projektnamn

Projektägare

Processledning Omställningskontor
Strömstad

Strömstads kommun

Öde – Ökad egenförsörjning

Support Group Network

Hållbar besöksnäring på gränsen

Tillväxtmedel
RUN

TillväxtTillväxtmedel
medel MN
KUN

50 000

Övrig VGR
(när
angivet)
500 000

KommunalÖvrig finansiering
förbundet

Totalt

50 000

600 000

244 000

244 000

488 000

Svinesundskommittén

150 000

150 000

600 000

900 000

Ung Drive Fyrbodal

Ung Drive AB

121 875

121 875

1 052 000

1 295 750

Innovationsmiljö för hållbara material

Wargön Innovation AB

75 000

75 000

Hållbar besöksnäring i Väst

Fyrbodals
kommunalförbund

75 875

217 500

1 601 485

Kvalitetssäkring av DRUM-medelshantering

Fyrbodals
kommunalförbund

44 000

5 000

5 000

54 000

Sömnadsförmedlingen

Not Quite ekonomisk
förening

37 500

37 500

75 000

150 000

Pilotprojekt Dansens dag 2021 Humanography

Dance remainings ideell
förening

75 000

Förstudie Dans för hälsa

Danspoolen, Vänersborgs
kommun

75 000

75 000

150 000

Förstudie gestaltad livsmiljö i Fyrbodal

Fyrbodals
kommunalförbund

75 000

75 000

150 000

Förstudie Kartläggning KKN-branscherna i
Fyrbodal

Fyrbodals
kommunalförbund

75 000

75 000

150 000

Platåbergens Geopark 2021–2023

Grästorps kommun

120 000

200 000

2 400 000

75 000

2 220 000

150 000
1 894 937

300 000

1 500 000

3 789 797

650 000

6 240 000
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Tillväxtmedel
RUN

TillväxtTillväxtmedel
medel MN
KUN

Övrig VGR
(när
angivet)

KommunalÖvrig finansiering
förbundet

Projektnamn

Projektägare

Förstudie Pilotprojektet Flätan

Uddevalla kommun

75 000

75 000

525 900

675 900

Not quite ekonomisk
förening

75 000

75 000

100 000

250 000

100 000

100 000

300 000

500 000

70 000

70 000

140 000

Förstudie Innovationskapacitet för
landsbygd – utveckling av
innovationsplattform Dalsland
Covid-19 anpassad cirkuskonst för barn och
unga i Fyrbodal

Reinos vänner – Bohusläns
Cirkussällskap

Totalt

Förstudie Kartläggning Kulturverket Vårvik

Trollhättan stad

Affärsdriven miljöutveckling

Fyrbodals
kommunalförbund

225 000

225 000

450 000

Bioeconomy regions in Scandinavia

Fyrbodals
kommunalförbund

270 000

270 000

21 060 000 21 600 000

Gröna klustret

Gröna klustret ekonomisk
förening

75 000

75 000

150 000

Samverkansplattform Biomarina näringar

Innovatum AB

180 000

180 000

360 000

Miljöbron

Miljöbron

100 000

100 000

2 571 620

2 771 620

Husvisningsbyn vid E6

Munkedals kommun

75 000

75 000

5 000

155 000

Förstudie Biosfärområde Bohuskust

Uddevalla kommun

75 000

300 000

125 000

500 000
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Göteborgsregionen
Projektnamn

Projektägare

Tillväxtmedel
RUN

Företagsutveckling

Business Region Göteborg AB

5 031 019

5 031 019

Omvärldsbevakning,
förstudier/tillväxtanalys

Business Region Göteborg AB

1 176 996

676 996

1 853 992

Kluster och innovation

Business Region Göteborg AB

8 791 985

8 791 985

17 583 970

VG2020 Fokus på utveckling inom
arbetsmarknadsområdet

Göteborgsregionens
kommunalförbund

900 000

900 000

1 800 000

VG2020 Fokus - fortsatt arbete
med regional branschsamverkan

Göteborgsregionens
kommunalförbund

1 100 000

1 100 000

2 200 000

Kluster & Innovation

Business Region Göteborg AB

600 000

600 000

1 200 000

Miljöbron

Göteborgsregionens
kommunalförbund

25 000

25 000

50 000

Klimat 2030: Hållbar utveckling på
schemat

Göteborgsregionens
kommunalförbund

375 000

375 000

750 000

Kultur- och fritidschefsnätverket

Tillväxtmedel
KUN

1 000 000

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
KommunalÖvrig
(när
förbundet/BRG finansiering
angivet)
1 717 526

Totalt

11 779 563

1 000 000

Rapporten finns på
www.vgregion.se/analysportalen

