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Delregionala insatser 2020
Bilaga till uppföljning delregionala tillväxtmedel
regionutvecklingsnämnden
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Bilaga 3
Sammanfattande beskrivning – 2020 års beviljade
delregionala insatser
Nedan återfinns kortare beskrivningar av 2020 års beviljade delregionala insatser1
finansierade med regionutvecklingsnämndens medel. Sammanfattningarna baseras i
huvudsak på de underlag som inkommit från berört kommunalförbund respektive BRG.

Boråsregionen
I Boråsregionens genomförandeplan har Direktionen prioriterat nio av de prioriterade
frågorna i sin genomförandeplan. Inom ramen för 2020 års tillväxtmedel från
regionutvecklingsnämnden har Boråsregionen beviljat 21 projekt. Nedan återfinns en tabell
vilka projekt som beviljats inom respektive VG2020-tema samt en kortare beskrivning av
projekten.

En ledande kunskapsregion
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Total
förväntad
kostnad

Prior.
Fråga

Projekt

Projektägare

Varav RUN

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet Älvsborg

1

1 600 000

800 000

Drivhuset FRAMSTEG!

Drivhuset i Borås

1

215 000

580 000

Internationell
omvärldsbevakning

E-handelsstaden Borås ek.
förening

1

60 000

60 000

Mitt första nätverk

Ung Företagsamhet Älvsborg

1

60 000

60 000

Smart Textile och Do-Tank

Högskolan Borås och Science
Park Borås

1

17 000 000

1 500 000

Nedan benämns insatserna löpande som projekt även om det kan handla om avtal eller verksamheter.
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Total
förväntad
kostnad

Prior.
Fråga

Projekt

Projektägare

Tillväxt och finansiering för
ägarledda företag

Connect Sverige region Väst

3

2 044 500

757 250

Creative Innovation

Creative Cluster

3

1 022 440

425 000

Företagsrevitalisering i
Boråsregionen och Fyrbodal

Högskolan i Skövde

3

442 500

221 250

Hållbarhet för att stärka
näringslivet i Sjuhärad

Inkubatorn i Borås AB

3

516 950

188 875

SMART – Smart Industri
Sjuhärad

IUC

3

3 920 000

990 000

26 881 390

5 582 375

Total

Varav RUN

Ung Företagsamhet
Projektägare: Ung företagsamhet Älvsborg
Ung Företagsamhet utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UFföretagande. Utbildningen innebär att gymnasieelever får starta, driva och avveckla ett UFföretag under ett läsår. Syftet är att inspirera elever att driva egna företag.

Drivhuset FRAMSTEG!
Projektägare: Drivhuset i Borås
Projektet vill stimulera nyföretagande bland studenter och unga entreprenörer.
Syftet är att bemöta de utmaningar och behov som ”Behovsanalys näringslivet i Sjuhärad”
identifierat inom området entreprenörskap.

Internationell omvärldsbevakning
Projektägare: E-handelsstaden Borås ekonomisk förening
E-handelsstaden Borås (EHB) har cirka 170 medlemmar som verkar i Boråsregionen.
Syftet med förstudien är att genom omvärldsbevakning erbjuda medlemmar bland små och
medelstora företag kompetenshöjning inom e-handel och logistik EHB vill genom
förstudien stärka befintliga företag och även på sikt attrahera företag att vilja etablera sig i
Sjuhäradsbygden.

Mitt första nätverk
Verksamhet: Ung företagsamhet Älvsborg
Ung Företagsamhet (UF) vill öka förutsättningarna för att fler unga ska erbjudas sitt första
nätverk då allt fler jobb förmedlas via kontakter och personliga nätverk. Förstudien syftar
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till att knyta samman regionens näringsliv, gymnasieungdomar (UF-företagare) och unga
vuxna (UF-alumner). Målsättningen är att skapa möjligheter för nätverk och kontaktyta
mellan parterna genom att anordna en pilotsatsning av en nätverksaktivitet.

Smart Textile och Do-Tank
Projektägare: Högskolan i Borås/Science Park Borås
Syftet med projektet är att utveckla, tillgängliggöra och konkretisera textila innovationer
som kan användas i nyskapande, kommersiella lösningar. Lösningarna kan vara såväl
prototyper/produkter som tjänster och processer. Primär målgrupp är små och medelstora
företag i Sjuhäradsregionen.

Tillväxt och finansiering för ägarledda företag
Projektägare: Connect Sverige region Väst
Syftet är med projektet är:
•
•
•
•

Att stärka och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och
medelstora företag i Boråsregionen/Sjuhärad genom att främja tillgången
till finansiering för tillväxt och strukturerad affärsutveckling
Att utveckla och etablera de kompetenser och strukturer som finns i
Sjuhärad inom tillväxtanalys och kapitalanskaffning genom samverkan
mellan Connect Väst, Almi Företagspartner och Inkubatorn i Borås
Öka kontaktytorna mellan tillväxtbolag, investerare och kreditgivare
genom att etablera ett affärsängelnätverk och ett forum för fysiska möten
mellan tillväxtbolag och investerare
Öka kännedom hos tillväxtbolag i Sjuhärad om finansieringsalternativ
såsom bidrag, lån, riskkapital, factoring, leasing, crowdfunding,
mikrofonder, exportlån, notering mm som finns tillgängliga för bolag i
olika utvecklingsskeenden

Förväntade resultat är att fler företag ökar sin förmåga att växa genom en ökad insikt om
specifika tillväxthinder och i slutändan säkrar finansiering så att de blir mer
konkurrenskraftiga på sina respektive marknader. En förbättrad finansieringsinfrastruktur
förväntas bidra till en ökad vilja för bolag att etablera sig i Sjuhärad. En förväntad
långsiktig effekt är ett etablerat investerarnätverk i Sjuhärad som synliggör tillgängligt
tillväxtkapital.

Creative Innovation
Projektägare: Creative Cluster – Creative Cluster Innovation Hub Väst ekonomisk
förening
Creative Innovation syftar till att kompetensutveckla små och medelstora företag inom
kreativa och kulturella branscher i praktiskt innovationsarbete så att de kan växa, öka sin
omsättning och tacka ja till större uppdrag och utmaningar. Med hjälp av kunskap och
forskningsresultat från FoU-miljöer ska företagarna stödjas i att identifiera sina
utvecklingsbehov och potential samt erbjudas konkreta tips och verktyg på hur de kan
tillgodose behoven och ta tillvara sin maximala potential. Målet är att 60% av företagen
ska ha samverkat med RISE under projektperioden.
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Företagsrevitalisering i Boråsregionen och Fyrbodal
Projektägare: Högskolan i Skövde
Övergripande syfte med projektet är att öka konkurrenskraften bland små- och medelstora
företag (i projektet definierade som aktiebolag med 10–250 anställda) i Boråsregionen och
Fyrbodal. Projektet syftar till att få fler stabila företag att börja växa/revitaliseras i
Boråsregionen och Fyrbodal. Ett liknande projekt genomförs i Skaraborg med goda
resultat. I projektet identifierades familjeföretag som den grupp där revitaliseringar oftast
sker men också katalysatorer som ger förutsättningar för revitalisering.

Hållbarhet för att stärka näringslivet i Sjuhärad
Projektägare: Inkubatorn i Borås AB
Projektet syftar till att stärka och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och
medelstora företag i Boråsregionen genom att ge dem inspiration, kunskap och verktyg
som skapar förutsättningar för hållbar innovation och förnyelse. Med projektet vill
inkubatorn utveckla kompetensen inom hållbarhet genom samverkan mellan Högskolan i
Borås, Inkubatorn och näringslivet. Man vill också öka kännedomen inom hållbarhet,
hållbarhetsbegreppen, Agenda 2030 och cirkulär ekonomi.

SMART – Smart Industri Sjuhärad
Projektägare: Industriellt utvecklingscenter i Sjuhärad AB (IUC)
Projektet syftar till att stärka företagens långsiktiga och strategiska arbete med omställning,
innovation och konkurrenskraft genom att stödja företagen i ett innovationsprojekt samt
stärka kompetensen till förändringsledning. Projektet ska ta ett helhetsgrepp kring
ledarskap hos företagen med fokus på strukturerad förändringsledning och
beställarkompetens samt effektiva arbetssätt kring innovation. Det övergripande målet för
projektet är att framtidssäkra industrin i hela Sjuhärad.
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En region för alla
Total
förväntad
kostnad

Prior.
Fråga

Projekt

Projektägare

Regionalt Traineeprogram inom
e-handel/logistik/IT

E-handelsstaden Borås
ek.för

16

285 000

85 000

7H kompetens

Miljöbron

16

620 000

225 000

Kompetensslussen II

Stiftelsen Proteko

16

4 140 000

1 050 000

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

20

141 000

141 000

5 186 000

1 501 000

Pilotprojekt ny delregional
utvecklingsstrategi

Total

Varav RUN

Regionalt Traineeprogram inom e-handel/logistik/IT
Projektägare: E-handelsstaden Borås ekonomisk förening
Med syftet att locka framtidens kompetens till Boråsregionen och befästa regionen som
Nordens e-handelsnav vill föreningen E-handelsstaden genomföra en första och andra
omgång av ett nytt traineeprogram inom e-handel/logistik/IT. Föreningen E-handelsstaden
kommer att samverka med företagsrepresentanter från Borås stad och Högskolan i Borås
samt Svenljunga kommun. Föreningens kompetensgrupp med företagsrepresentanter
medverkar. Idag har föreningen ca 170 medlemmar och alla medlemmar kommer att
bjudas in att delta i traineeprogrammet. Målet är att fler kommuner involveras under
projektperioden.

7H-kompetens
Projektägare: Miljöbron
Projektet syftar till att skapa samverkansprojekt mellan studenter och företag för att göra
regionen långsiktigt konkurrenskraftig och samtidigt skapa en mer attraktiv arbetsmarknad.
Syftet är också att skapa skalbara kompetensförsörjningsprogram för branscher i behov av
kompetensförsörjning. Genom att arbeta med studenter som kompetensbärare och som
arbetskraft kan det bidra till företagens kompetensförsörjning och även till unga
akademikers bild av arbetslivet i Sjuhärad. Projektet syftar även till att ta fram en
e-learningplattform som kan användas internt hos företagen för att ytterligare sprida
kompetens.
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Kompetensslussen II
Projektägare: Stiftelsen Proteko
Syftet med projektet är att:
• Tillgodose Boråsregionens växande textila näringsliv med rätt yrkeskompetens
• Beskriva yrkeskompetenserna i yrkeskvalifikationer
• På ett snabbare sätt ta tillvara människors befintliga kunskaper och erfarenhet för att
sedan genom validering komplettera det som behövs för att få jobb i ett bristyrke med en
yrkeskvalifikation
Projektet omfattar de kommuner där textilföretagen är verksamma. Samverkan kommer att
ske med Högskolan i Borås och dess verkstäder, Vuxenutbildningen i Borås, Mark och
Ulricehamn, arbetsgivarföreningen TEKO (Textil- och modeföretagen) samt olika
branscher som redan har liknande verksamheter uppbyggda med fungerande
affärsmodeller.

Pilotprojekt ny delregional utvecklingsstrategi
Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Pilotprojektet syftar till att ta fram en ny delregional utvecklingsstrategi för 2021-2030 i
samverkan med Boråsregionens medlemskommuner.

En region där vi tar globalt ansvar
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Sjuhärads plattform för hållbara
livsstilar

Borås stad /
Miljöförvaltningen

23

60 000

60 000

Hållbarhetsvecka i Boråsregionen

Navet Science center

24

59 000

59 000

119 000

119 000

Total

Varav RUN

Sjuhärads plattform för hållbara livsstilar
Projektägare: Borås stad, Miljöförvaltningen
Syftet med förstudien är att undersöka hur en plattform som förmedlar och lyfter hållbara
livsstilar i Sjuhärad kan utformas och organiseras. Förstudien ska leda fram till ett
projektförslag som baseras på omvärldsbevakning, behovs- och målgruppsanalys samt en
SWOT-analys. Förstudien innefattar också undersökning och förankring av framtida
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samverkanspartners samt möjlig finansiering av projektet.

Hållbarhetsvecka i Boråsregionen
Projektägare: Navet Science center
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för ett nätverk som tillsammans
kan skapa en årlig hållbarhetsvecka. Nätverket ska involvera bibliotek och andra allmänna
platser som tillsammans med organisationer, föreningar och eldsjälar tar fram program och
är med vid genomförande. Det långsiktiga syftet är att engagera allmänheten i Agenda
2030 med fokus på mål 15 Biologisk mångfald.

En region som syns och engagerar
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Gränslösa kulturskolan i Sjuhärad

Marks kommun

27

120 000

60 000

Digitalisering av
kulturupplevelser i Boråsregionen

Tranemo kommun

27

110 000

60 000

Hemester i Boråsregionen

Borås TME AB

30

710 000

355 000

Lokalekonomiska analyser för
stärkt attraktionskraft Sjuhärad

Coompanion Sjuhärad

30

361 900

86 500

NUAB (Näringsliv
Ulricehamn AB)

30

415 858

120 234

1 717 758

681 734

Affärsutveckling för besöksnäring
och event

Total

Varav RUN

Gränslösa kulturskolan i Sjuhärad
Projektägare: Marks kommun
Förstudiens syfte är att identifiera möjligheter och hinder för ett ökat samarbete mellan
kulturskolor i Sjuhärad. Förstudien är ett första steg mot att kulturskolorna i Sjuhärad
organiserar sig gemensamt för att mer effektivt möta önskemål från barn och unga i hela
Boråsregionen.
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Digitalisering av kulturupplevelser i Boråsregionen
Projektägare: Tranemo kommun
Förstudiens syfte är att höja kunskapen om digitalisering inom konst och kultur, använda
digitalisering för att öka tillgängligheten till kulturupplevelser och vidga deltagandet i
kulturlivet genom nya tekniska lösningar.

Hemester i Boråsregionen
Projektägare: Borås TME AB
Syftet med projektet är att öka besöksantalen på i första hand befintliga besöksmål i
Boråsregionen och genom det skapa stärkt ekonomi och förutsättningar för
vidareutveckling och nyinvesteringar. Det syftar vidare till hållbart resande inom
delregionen genom att marknadsföra och främja paketering av de besöksmål som nås med
hjälp av kollektivtrafik.

Lokalekonomiska analyser för stärkt attraktionskraft Sjuhärad
Projektägare: Coompanion Sjuhärad
Syftet är att stärka Sjuhärads attraktionskraft, öka samarbeten mellan kommuner och
områden samt att stärka invånarnas känsla av stolthet för sin hembygd. Med hjälp av
verktyget LEA (verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala
utvecklingsgrupper) och efterföljande processtöd ska lokala ekonomier stärkas, hittills
outnyttjade möjligheter för näringsliv och besöksnäring identifieras. Varje analys ska
generera en rapport/handlingsplan som visar på vilket ekonomiskt utvecklingsutrymme
som finns för att skapa nya arbeten, företag, underlag för lokala initiativ och stärkt
besöksnäring mm.

Affärsutveckling för besöksnäring och event
Projektägare: NUAB, Näringsliv Ulricehamn AB
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för att Ulricehamn som en del av
Boråsregionen ska vara en attraktiv kommun att leva och verka i. Syftet är även att
positionera Ulricehamn som en attraktiv evenemangsort och stimulera små- och medelstora
företag inom besöksnäringen att öka sin tillväxt.

Fyrbodal
I Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan har de prioriterat tjugo prioriterade
frågor. Inom ramen för 2020 års medel från regionutvecklingsnämnden har Fyrbodals
kommunalförbund beviljat 22 projekt. Nedan återfinns en tabell vilka projekt som beviljats
inom respektive VG2020-tema samt en kortare beskrivning av projekten.

En ledande kunskapsregion
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Entreprenörsbryggan

Drivhuset vid Högskolan Väst

1

800 000

400 000

Ung Drive Fyrbodal

Ung Drive AB

1

1 295 750

121 875

Affärs- och
tekniktransformation

Connect Väst

3

3 400 000

425 000

Medarbetarövertagande vid
ägarskifte

Coompanion Fyrbodal

3

2 900 000

325 000

Kunskapslyft Industri Fyrbodal

IUC Väst AB

3

7 952 000

400 000

Maritim utveckling i Bohuslän
2.0

Lysekils kommun

3

2 700 000

427 000

Innovatum AB

Innovatum AB

6

2 900 000

1 450 000

Innovationsmiljö för hållbara
material

Wargön Innovation AB

6

150 000

75 000

22 097 750

3 623 875

Totalt

Varav RUN

Entreprenörsbryggan
Projektägare: Drivhuset vid Högskolan Väst
Syftet med projektet är att bygga upp en ny samverkansmodell och ett arbetssätt där
organisationerna Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum och Drivhuset vävs samman på
ett naturligt sätt. Målet är att lyfta entreprenörskapet i Fyrbodal och att skapa en brygga
mellan organisationerna. Bryggan ska tydliggöra vad respektive organisation kan erbjuda
till olika målgrupper.

Ung Drive Fyrbodal
Projektägare: Ung Drive AB
Projektet syftar till att under tre år implementera och framtidssäkra fortsatt drift av
UngDrive-konceptets två delar i Fyrbodalsområdet. De två delarna är Ung Drive
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(företagsform för barn och ungdomar upp till 16 år) och Ung Drive Academy
(entreprenörsutbildning på sommarlovet för ungdomar 15–18 år).

Affärs- och tekniktransformation
Projektägare: Connect Väst
Genom att erbjuda små och medelstora företag inom Fyrbodals styrkeområden tillgång till
specifika resurser, skräddarsydda processer, nischtalang, teknik och kapital vill projektet
bidra till hållbar tillväxt över tid för målgruppen. Målet är att bidra med utveckling till hela
företaget, dvs att affären och produkt/processer kopplas ihop.

Medarbetarövertagande vid ägarskifte
Projektägare: Coompanion Fyrbodal
Syftet med projektet är att genom coachande insatser skapa möjligheter för medarbetare att
få kunskap om hur ett övertagande går till. Det övergripande målet är att bevara företag,
arbetstillfällen och service som annars riskerar att försvinna inom till exempel
besöksnäring, handel, gröna och blå näringar, livsmedel och industri samt kreativa och
kulturella näringar.

Kunskapslyft Industri Fyrbodal
Projektägare: IUC Väst AB
Projektet syftar till att stärka företagens konkurrenskraft genom att utveckla den befintliga
kompetensen hos företagen. Utmaningar som projektet ska möta är kompetensförsörjning,
ägarskifte, ny teknik, finansiering av innovationer, öka effektiviteten osv. Det övergripande
målet är att framtidssäkra industrin i hela Fyrbodal. Konkurrenskraften och attraktiviteten
ska öka genom att knyta samman forskning och utveckling till SME samt genom att stärka
samarbetet mellan aktörerna och kommunerna.

Maritim utveckling i Bohuslän 2.0
Projektägare: Lysekils kommun
I tidigare projekt Maritim utveckling i Bohuslän har strukturen för lokala företagsarenor
vuxit fram. Det finns ett behov av att utveckla formerna för dessa och hur de ska samverka
för att nå bästa resultat. Syftet med projektet 2.0 är att etablera lokala företagsarenor utifrån
uppnådda resultat och erfarenheter från föregående projekt. Huvudmålet är att små och
medelstora företags professionalitet, hållbarhet och innovationskraft stärks och därmed
viljan att utvecklas och bidra till hållbar tillväxt i Bohuslän. Delmål i projektet är att
etablera varaktigt samarbete mellan minst fyra lokala företagsarenor samt möjliggöra
coachning för 150 företag.

Innovatum AB
Projektägare: Innovatum AB
Det övergripande syftet och målet är att Innovatum ska bidra till att företag väljer att
investera i utveckling och produktion i Sverige och Västra Götaland med egen teknisk
utveckling samt att entreprenörer etablerar sig i Fyrbodal. Innovatum ska driva forskning
och utvecklingsprojekt samt affärsutveckling som genererar tillväxt i medverkande företag
och verka för en hög kunskapsspridning. Innovatum ska arbeta med att utveckla
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morgondagens näringsliv inom teknikparkens definierade fokusområden.

Innovationsmiljö för hållbara material
Projektägare: Wargön Innovation AB
Projektet ska leda till att Wargön Innovation blir en väletablerad aktör i
innovationssystemet och vara med och bidra i omställningen till en cirkulär bioekonomi
och till konkurrenskraft och nya jobb med koppling till västsvenska styrkeområden. Lokalt
har Wargön Innovation även en betydelse för utvecklingen av Wargön Innovations- och
industripark. Syftet är också att kunna erbjuda attraktiv infrastruktur för små och
medelstora företag och start-ups i nya/utvecklade innovations- och industriparker. Målet
för projektet är att små och medelstora företag och start-ups med stöd i innovationsmiljön
har utvecklat och kommersialiserat materialinnovationer genom projekt och uppbyggnad
av värdekedjor i samverkan med företag, akademi, institut och samhällsaktörer.

En region för alla
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Förstudie eDit

eDit; Ett Dalsland i tillväxt

15

200 000

100 000

Strategisk kompetensförsörjning

Fyrbodals
kommunalförbund

15

3 700 000

1 000 000

Strukturbild Fyrbodal

Fyrbodals
kommunalförbund

15

1 000 000

500 000

Förstudie Kompetenskluster i
Dalsland

Färgelanda kommun (&
Dalslands Folkhögskola)

15

90 000

90 000

Fyrbo Turbo

Miljöbron

15

1 012 500

168 750

Processledning Omställningskontor
Strömstad

Strömstad kommun

15

600 000

50 000

Öde – Ökad egenförsörjning

Support Group Network

15

488 000

244 000

Fullföljda studier

Fyrbodals
kommunalförbund

16

1 200 000

600 000

Förstudie FoU-utbildning

Fyrbodals
kommunalförbund

16

266 000

266 000

8 556 500

3 018 750

Total

Varav RUN
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Förstudie eDit
Projektägare: eDit, ett Dalsland i tillväxt
eDit har varit verksamt i drygt två år. Verksamheten har bestått av dels lokalt arrangerad
kompetensutveckling för Dalslands näringsliv och kommuner, dels olika arrangemang och
event i syfte att stärka varumärket ”Dalsland” och att ta tillvara Dalslands intressen.
Förstudien eDit genomförs för att klarlägga eDit:s roll, förankring, finansiering och
målsättningar. Det övergripande syftet är att långsiktigt säkra en framgångsrik verksamhet
i eDIT, att bli en naturlig plattform i Dalsland där näringsliv, kommuner och föreningar
samlas för gemensamma insatser. Detta förväntas bidra till en positiv utveckling av
Dalsland vad gäller trivsel, trygghet, arbete, service mm.

Strategisk kompetensförsörjning
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Huvudsyftet är att förse arbetslivet med rätt kompetens samt höja den generellt låga
utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen. Detta innebär strategiskt och långsiktigt arbete med
kompetensförsörjning på olika nivåer tillsammans med flera aktörer och organisationer.
Syftet är även att utveckla och förstärka arbetsformer och strukturer för samverkan och
samordning gällande kompetensförsörjning i Fyrbodal. Målen är:
•
•
•
•
•
•
•

Framtagen samverkansmodell för kompetensförsörjningsarbetet i Fyrbodal
En fungerande struktur för omvärldsbevakning, kommunikation och
spridning av information inom kompetensförsörjningsområdet
En stödstruktur för hantering av projekt, förstudier och utredningar inom
kompetensförsörjningsområdet
Ett aktivt och engagerat delregionalt kompetensråd i Fyrbodal.
En stödstruktur för lokalt kompetensförsörjningsarbete.
En stödstruktur för samverkan mellan arbetsliv och utbildning.
Särskild satsning på kompetensförsörjning ur ett landsbygdsperspektiv.

Strukturbild Fyrbodal
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Syftet är att skapa en gemensam strukturbild för Fyrbodal och på sikt för hela Västra
Götaland för att stärka de lokala och regionala förutsättningarna för långsiktig hållbar
tillväxt. Målen är att:
•
•
•
•
•

Strukturbilden ska vara ett samordnat planeringsunderlag för politiska
beslut
Stärka Fyrbodals förutsättningar i Västra Götaland och Sverige
Tydliggöra utvecklingsförutsättningar och skapa en samlad målbild
Utgöra en arena för samarbeten över kommungränserna
Identifiera strategier och nycklar som driver positiv utveckling.
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Förstudie Kompetenskluster i Dalsland
Projektägare: Färgelanda kommun (och Dalslands folkhögskola)
Förstudien ska kartlägga olika initiativ för kompetensförsörjningsinsatser i Dalsland för att
identifiera samverkansmöjligheter mellan befintliga initiativ och för att identifiera
ytterligare behov av insatser.
Det övergripande målet är ett framtaget förslag och beslutsunderlag för uppstart och drift
av Kompetenskluster i Dalsland (KiD) - en plattform för samverkan mellan aktörer inom
kompetensförsörjning i Dalsland.

Fyrbo Turbo
Projektägare: Miljöbron
Projektet syftar till att engagera fler företag och organisationer i nätverket Fyrbodal i
kompetensförsörjnings- och hållbarhetsinsatser för att bli en starkare och mer resilient
region. Projektets övergripande mål är att höja attraktiviteten och anställbarheten hos
företag, nå högre sysselsättningsgrad hos studenter bland annat genom tillgång till
näringslivsnätverk samt ökad samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och
organisationer i kompetensförsörjningsfrågan och i utvecklingen av hållbarhet inom
företagen.

Processledning Omställningskontor Strömstad
Projektägare: Strömstad kommun
En etablering av ett omställningskontor i lokalsamhället Strömstad syftar till att samverkan
sker mellan lokala, delregionala, regionala och nationella aktörer. Syftet är också att skapa
ett kreativt rum för omställning av lokalsamhället med uppgiften att skapa samordning,
samverkan och kommunikation för att både stötta individens uppkomna behov och att
verka för att underlätta näringslivets utmaningar. Omställningskontorets
processledningsarbete ska omfatta stöd och rådgivning till både näringsliv och individer.
Insatsens mål är att återigen nå en hög sysselsättningsgrad, skapa god tillväxt och
bibehållen eller förstärkt kompetens hos företag och individer, öka anställningsbarheten för
permitterade/varslade grupper, utveckling av utvecklingsnod med fokus på handelsnav,
hållbar vistelse och grön logistiksymbios med infrastrukturella lösningar som påskyndar en
cirkulär ekonomi, digitalisering och ökad mobilitet i lokalsamhället samt utveckling av en
utvecklingsnod inom kunskapsintensiva branscher, grön omställning, hållbar besöksnäring
och marina näringar, i samverkan med forskningsinstitut, högskola och universitet.

Öde – ökad egenförsörjning
Projektägare: Support Group Network
Syftet med projektet är en ökad egenförsörjning för målgruppen utrikesfödda. Projektet
kommer att arbeta med att vägleda och handleda målgruppen till lämpliga
utbildningsvägar, förbättra förutsättningarna för anställning/praktik eller att entreprenörer
ges förutsättningar till att starta och driva hållbara företag. Projektägaren Support Group
Network anges tillsammans med andra aktörer bedrivit ett projekt i Trollhättan/Vänersborg
och vill med detta projekt dels sprida konceptet till kommunerna i Dalsland och Uddevalla,
dels utveckla konceptet. Support Group Network anges också blivit beviljade medel från
regionutvecklingsnämnden, VGR, för motsvarande projekt i Mölndal och Göteborg.
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Fullföljda studier
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Det övergripande syftet är att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra
gymnasiet. Projektets syfte är att öka andelen unga som fullföljer sina grundskolestudier
med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program samt att färre unga
hoppar av grundskolan.

Förstudie FoU-utbildning
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag som visar behov, möjligheter och
förutsättningar för samverkan kring forskning och utveckling för en efterfrågad
professionsutveckling på vetenskaplig grund för utbildningsområdet i kommunerna. Målet
är ett förslag till forsknings- och utvecklingsstöd till utbildningsområdet i Fyrbodals
kommuner.

En region som syns och engagerar
Varav
RUN

Projektägare

Sömnadsförmedlingen

Not Quite ekonomisk
förening

27

150 000

37 500

Hållbar besöksnäring i Väst

Fyrbodals kommunalförbund

30

3 789 797

75 875

Hållbar besöksnäring på
gränsen

Svinesundskommittéen

30

900 000

150 000

Position Väst

Fyrbodals kommunalförbund

32

3 683 632

1 500 000

Kvalitetssäkring av DRUMmedelshantering

Fyrbodals kommunalförbund

Övergripande

54 000

44 000

8 577 429

1 807 375

Total

Prior. fråga

Total
förväntad
kostnad

Projekt

Sömnadsförmedlingen
Projektägare: Not Quite ekonomisk förening
Sömnadsförmedlingen utför validering av utrikesfödda skräddare/sömmare för att hjälpa
dem in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Syftet med förstudien är att etablera
nya kontakter och nätverk inom textilbranschen och aktörer som utför utbildnings- och
arbetsmarknadsinsatser i Fyrbodalsregionen.
Under flyktingvågen 2015 anlände många skräddare/sömmare från länder med historiskt
stark textilproduktion. Den svenska textilindustrin präglas av pensionsavgångar och det
anges råda brist på svenskfödda med kompetens och erfarenhet. I och med
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag har den tidigare givna samarbetspartnern
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försvunnit och Sömnadsförmedlingen behöver starta om på nytt genom att söka nya parter
att samarbeta med kring validering.

Hållbar besöksnäring i Väst
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Under sommaren 2020 påbörjades ett arbete bland kommuner i Fyrbodal med att ta fram
en ansökan till Tillväxtverket då de lokala besöksnäringsföretagen signalerat till respektive
kommun att de var i stort behov av stöd och hjälp för att överleva Coronapandemin.
Lysekils kommun tog initialt på sig uppdraget och rollen som projektägare men i takt med
att antal kommuner som ville vara med växte tog istället Kommunalförbundet Fyrbodal
över projektägarrollen. Genomförandet av projektet förväntas ge företagen fördjupad
förståelse för den kris som de befinner sig i samtidigt som de tar del av kompetenshöjande
aktiviteter som skapar mer hållbara destinationer. Med stort fokus på samverkan och
gemensamma lösningar väntas företagen som deltar skapa ett mer konkurrenskraftigt
näringsliv i området. Genom att gemensamt samordna och utbyta erfarenheter
kommunerna emellan bedöms projektet anpassa de kommunala verksamheternas förmåga
att gemensamt utveckla sitt näringsliv. Projektets övergripande mål är att
besöksnäringsföretagen utvecklas i riktning mot hållbar besöksnäring och tillsammans
skapar hållbara destinationer ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Hållbar besöksnäring på gränsen
Projektägare: Svinesundskommittén
Projektet syftar till att arbeta för en mer hållbar destinationsutveckling i gränsregionen.
Respektive destination är för liten för att enskilt arbeta med detta men tillsammans med
turistorganisationer och företag i Bohuslän, Dalsland och Östfold uppnås en kritisk massa
som möjliggör ett arbete för en mer hållbar destinationsutveckling. Projektets huvudsakliga
mål är att ta fram en långsiktig strategi för det gränsregionala samarbetet inom
besöksnäringen. Målgrupp för projektet är turistorganisationer, turistföretagare i form av
guider och övriga besöksnäringsaktörer.

Position Väst
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Position Väst har varit en verksamhet inom Fyrbodals kommunalförbund sedan 2016.
Att fortsätta arbetet med att ta fram en fungerande struktur för etableringsarbete och
samverkan mellan regionens delregioner innebär en större internationell lyskraft och kan
attrahera nyetableringar, nytt kapital och investeringar.

Kvalitetssäkring av DRUM- medelshantering
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Syftet med förstudien är att kvalitetssäkra och effektivisera administrationen av de
delregionala utvecklingsmedlen. Förstudien ska undersöka hur Skaraborgs
kommunalförbund har jobbat med övergången till e-tjänster samt ta reda på hur Fyrbodals
kommunalförbund kan övergå till motsvarande. Målet är att införa e-tjänster för DRUMmedlen.
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Skaraborg
I Skaraborgs kommunalförbunds genomförandeplan är samtliga 32 prioriterade frågor. Av
de 32 prioriterade frågorna har Skaraborg sedan valt att lyfta fram 20 frågor som ska vara
vägledande för det delregionala utvecklingsarbetet 2017–2020. Inom ramen för 2020 års
medel från regionutvecklingsnämnden har Skaraborgs kommunalförbund beviljat 11
projekt. Nedan återfinns en tabell vilka projekt som beviljats inom respektive VG2020tema samt en kortare beskrivning av projekten.

En ledande kunskapsregion
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Science Park Skövde start up

Science Park Skövde AB

2

7 122 004

561 002

Processer för tillväxt
i Skaraborg 2019

Connect Sverige region Väst

3

2 051 244

1 025 622

Skaraborgsdagen 2020

Skaraborgs kommunalförbund

3

450 000

225 000

ASSAR Industrial Innovation
Arena

IDC West Sweden AB

6

2 525 354

1 262 677

Förstudie Trämanufaktur
industriell utveckling och
design

Innovatum AB

6

999 275

25 000

13 147 877

3 099 301

Total

Varav RUN

Science Park Skövde start up
Projektägare: Science Park Skövde AB
Projektet syftar till att bibehålla Science Park Skövde startups position och spets inom det
nationella inkubatorprogrammet genom att generera fler tillväxtföretag som säljer globalt
och skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt. Science Park Skövde Startup kommer
genom projektstödet att:
- bidra till att utveckla, tillvarata och behålla den kompetens som genereras
vid Högskolan i Skövde genom att tillhandahålla affärsutveckling och
inkubatortjänster till affärsidéer med bas i Högskolan i Skövdes
profilområden
-

stärka Skaraborgs och Västra Götalandsregionens konkurrenskraft genom
ett utvecklat och förnyat näringsliv och arbetsmarknad

-

skapa intresse för Skaraborg och Västra Götalandsregionen internationellt
genom framgångsrika startups, processer och metoder
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-

bidra till måluppfyllelse i den regionala utvecklingsstrategin VG2020 och
delregionala genomförandeplanen 2017–2020

Processer för tillväxt i Skaraborg 2019
Projektägare: Connect Sverige Region Väst
Projektet består av tre delar som främjar utvecklingen av konkurrenskraftiga små och
medelstora företag samt stimulerar ökat entreprenörskap och intraprenörskap; de tre
grundstenarna kompetens, kapital och nätverk. Dessa får företagen bland annat genom
processerna Språngbrädan och Företagsacceleratorn där företagsledaren erbjuds handfast
och praktisk handledning, samt verktyg och metoder på såväl strategisk som operativ nivå.
Företagsledaren får tillgång till flera olika kompetenser som väljs ut baserat på företagets
behov. Connect erbjuder också företagsanalys som är en kostnadsfri process för företagen.

Skaraborgsdagen 2020
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Projektet syftar till att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för
beslutsfattare inom offentlig verksamhet och näringslivet i Skaraborg. Konferensen
beräknas vara för 375 deltagare.

ASSAR Industrial Innovation Arena
Projektägare: IDC West Sweden AB
Assar industrial innovation arena är en mötesplats för framtidens industri. Visionen är ”Vi
skapar en världsledande tillverkningsindustri”. Deras erbjudande är en öppen arena där
idéer och människor möts och utvecklas. Sammanlagt innehåller Assar nio arbetspaket som
tillsammans ska skapa förutsättningar för att möta de globala trenderna och dess
utmaningar. Fokus ligger på följande teknik- och ämnesområden:
•
•
•
•

Produktionsutveckling
Automationsutveckling
Tillverkningsprocesser
Logistik

Förstudie Trämanufaktur industriell utveckling och design
Projektägare: Innovatum AB
Syftet med förstudien är att ta fram erbjudanden till träförädlande företag innehållande
aktiviteter i ett kommande genomförandeprojekt, vilka motsvarar företagens behov om
effektivare produktion genom automation och digitalisering. I förstudien kommer dialog
att föras med företagen genom aktiviteter som företagsbesök, nätverkande, workshops,
telefonsamtal samt informationsbrev. Förstudien omfattar också undersökning vilka
kompetenser som behövs för att driva och utveckla behoven som finns hos företagen och
hur de kan tillgodoses i ett kommande genomförandeprojekt.
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En region för alla
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Studentkraft Skaraborg

Stiftelsen drivhuset Skaraborg

10

197 701

197 701

Strategisk facilitering
kompetensförsörjning 2020–
2022

Skaraborgs kommunalförbund

15

2 016 800

1 008 400

2 214 501

1 206 101

Total

Varav RUN

Studentkraft Skaraborg
Projektägare: Stiftelsen Drivhuset Skaraborg
Förstudien Studentkraft ska skapa en långsiktig studentkonsultverksamhet i Skaraborg som
livnär sig på uppdragsintäkter. Studenter i högre utbildning (eftergymnasial) ska ges
möjlighet att arbeta i tidsbegränsade skarpa uppdrag mot Skaraborgs arbetsliv. Studentkraft
blir därigenom en brygga mellan studenter och arbetslivet. Syftet är att studenterna ska bli
mer anställningsbara och stärka deras möjlighet att utvecklas och etablera sig i Skaraborg.
Genom en studentkraftorganisation kan vi öka samverkan mellan eftergymnasiala
utbildningar och arbetslivet. Det skapar dessutom ett erbjudande till studenter vid
akademierna och lärosätena som kan addera till deras varumärke som lärosäte. Studentkraft
bidrar till målet genom att vara en plattform för rekrytering samt att utöka studenters
repertoar med verksamhetsnära erfarenhet.

Strategisk facilitering kompetensförsörjning 2020–2022
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Strategisk facilitering av efterfrågestyrd och långsiktig kompetensförsörjning. Facilitering
ska utgå ifrån och vidareutveckla befintliga samverkansarenor samt dra nytta av tidigare
erfarenheter, lärdomar och metoder. Vidare ska resurser såsom aktuella analyser,
prognoser samt kunskap i befintliga nätverk och organisationer ligga till grund för arbetet.
Facilitering ska leda till att insatser initieras utifrån identifierade behov inom de
fokusområden som prioriterats av Kompetensforum Skaraborg med sikte på 2030.
Fokusområdena som processades fram under våren 2019 som inspel till den regionala
utvecklingsstrategin RUS 2030 är:
•
•

Höjd utbildningsnivå (utifrån arbetslivets behov)
Större och matchat arbetskraftsutbud (tillräcklig och matchad arbetskraft genom
inflyttning, inpendling samt högre matchningsgrad)
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Exempel på insatser för stegförflyttning inom dessa områden är:
•
•
•
•

Riktade insatser till så kallade återvändare
Samarbeten för att behålla högskolestudenter i Skaraborg
Kompetenshöjande insatser kring digitalisering för anställda i privat och
offentlig verksamhet
Utbildningsutbud som bättre matchar behoven i Skaraborgs resursbaser

En region där vi tar globalt ansvar
Projekt

Projektägare

Catalyst för smart och hållbar
industri

IDC West Sweden AB

Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

25

Total

Varav RUN

23 629 489

750 000

23 629 489

750 000

Catalyst för smart och hållbar industri
Projektägare: IDC West Sweden AB
Syftet med projektet är att operativt adressera framförallt områdena Hållbar produktion och
kunskapslyft industri, samt på ett effektivt sätt ta tillvara andra aktörers erbjudanden för att
skapa synergier mellan pågående projekt och insatser. På detta sätt ges den tillverkande
industrin förutsättningar och stöd för omställning till en mer attraktiv, hållbar och cirkulär
verksamhet.

En region som syns och engagerar
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Förstudie Nya möjligheter
med hållbar turism

Biosfärområdet
Vänerskärgården med
Kinnekulle

30

157 299

52 299

Besöksnäringslivsutveckling i
Skaraborg

Skaraborgs kommunalförbund

30

1 180 000

590 000

Etableringssamverkan i
Skaraborg

Skaraborgs kommunalförbund

32

9 600 000

3 000 000

10 937 299

3 642 299

Total

Varav RUN
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Förstudie Nya möjligheter med hållbar turism
Projektägare: Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle
Syftet med förstudien är att utreda hur företag, föreningar och kommuner tillsammans med
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle på bästa sätt utnyttjar Unescos
utnämning till biosfärområde för att utveckla besöksnäringen. Företag och föreningar som
finns i Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle anges ha goda möjligheter att
utveckla produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv och som ligger i linje med ett
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Besöksnäringslivsutveckling i Skaraborg
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Projektet syftar till att utveckla och stärka besöksnäringen i Skaraborg. Det behövs en
resurs för att koordinera Skaraborgs strategiska arbete kring besöksnäringen.

Etableringssamverkan i Skaraborg
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Projektet syftar till att skapa strukturer för samverkan kring etablering i Skaraborgs 15
kommuner. Projektets mål är att öka antalet etableringar och arbetstillfällen samt att
utveckla Skaraborg till en industriregion i världsklass.
Genom projektet skapas en regional etableringsservice för Skaraborg som kan vara en
samarbetspartner till Business Sweden med syfte att få fler internationella etableringar till
Skaraborg. Branschfokus kommer främst att vara inom tillverkande industri med dess
kringtjänster. Verksamheter som väljer att etablera sig i Skaraborg får tillgång till
kompetenser och nätverk som är kopplade till de kluster som finns inom områdena
möbelindustri, fordonsindustri, livsmedelsindustri samt sten- och mineralullsindustri.
Projektet ska även aktivt arbeta med satsningen runt ASSAR Innovation Arena
tillsammans med Science Park Skövde och övriga intressenter med att bistå med de
resurser som behövs för att attrahera företag till miljön.

Göteborgsregionen
I Göteborgsregionens kommunalförbund/Business Region Göteborgs genomförandeplan
(som utgörs av fyra politiskt antagna dokument) ingår alla VG2020s prioriterade frågor.
Inom ramen för 2020 års medel från regionutvecklingsnämnden har Göteborgsregionens
kommunalförbund/Business Region Göteborg beviljat fem insatser. Nedan återfinns en
tabell vilka projekt som beviljats inom respektive VG2020-tema samt en kortare
beskrivning av projekten.

En ledande kunskapsregion
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Företagsutveckling

Business Region Göteborg

1

11 779 563

5 031 019

Omvärldsbevakning,
förstudier/tillväxtanalys

Business Region Göteborg

1

1 853 992

1 176 996

Kluster och innovation

Business Region Göteborg

5

17 583 969

8 791 985

31 217 524

15 000 000

Total

Varav RUN

Företagsutveckling
Projektägare: Business Region Göteborg
Företagsutvecklings uppdrag är att uppmuntra och stödja att fler nya företag startar, fler
överlever och fler växer både nationellt och internationellt. Uppdraget är också att
samverka mellan näringsliv, andra organisationer/aktörer och Göteborgsregionens
kommuner. Verksamhetsområden är Företag365 workshopserie för nystartade företag,
etablering av entreprenörskvarter, Business center Angered respektive Hisingen och
Expedition Framåt. Målgruppen är personer som funderar på eller bestämt sig för att starta
företag, nya företag samt företag som vill utvecklas och växa på en större marknad,
nationellt och internationellt.

Omvärldsbevakning, förstudier/tillväxtanalys
Projektägare: Business Region Göteborg
Syftet med förstudierna och analyserna är att bygga upp en gedigen kunskap om
tillväxtförutsättningarna i regionen och att kunskapen ligger till grund för de insatser som
BRG prioriterar. Kunskapen sprids även till företag och investerare i syfte att underlätta
deras investeringsbeslut.

Kluster och innovation
Projektägare: Business Region Göteborg
Kluster & Innovation, som är ett av Business Region Göteborgs fyra verksamhetsområden,
fokuserar på ett antal klusterinitiativ som utvecklar Göteborgsregionens näringsliv inom
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prioriterade områden och marknadsför Göteborgsregionen som en tillväxtregion med
miljöprofil. De prioriterade områdena där branschspecifika insatser görs har en bredd av
små, medelstora och stora företag, är kännetecknande för Göteborgsregionen eller är
potentiella tillväxtbranscher, samt har global attraktionskraft.

En region för alla
Total
förväntad
kostnad

Prior.
fråga

Projekt

Projektägare

Fokus på utveckling inom
arbetsmarknadsområdet

Göteborgsregionens
kommunalförbund

12

1 800 000

900 000

Fortsatt arbete med regional
branschsamverkan

Göteborgsregionens
kommunalförbund

16

2 200 000

1 100 000

4 000 000

2 000 000

Total

Varav RUN

Fokus på utveckling inom arbetsmarknadsområdet
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund
Syftet med projektet är att stödja GR-kommunernas arbete för att fler ska komma i arbete.
Projektet ska även stärka den interkommunala och regionala samverkan inom
arbetsmarknadsområdet. Det långsiktiga målet med projektet är att personer som idag står
långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete.
Projektet har följande mål:
1. Göteborgsregionens kommuner ska få ökade kunskaper i metoder och arbetssätt som
stödjer personer att komma i arbete. Det kan exempelvis handla om handledarskap i
mottagande av praktikanter, sammanhållna jobbspår eller coaching utifrån metoder som till
exempel ”Individual Placement and Support”, IPS.
2. Projektet ska bidra till att stärka förutsättningarna för interkommunal och regional
samverkan på arbetsmarknadsområdet. Det kan exempelvis handla om ökad
interkommunal samverkan kring kortare utbildningsinsatser, såsom datakurser eller
utveckling av nya samverkansmodeller tillsammans med arbetsgivare, kommun och
Arbetsförmedlingen, såsom regionala jobbspår.

Fortsatt arbete med regional branschsamverkan
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund
Avser arbetet med branschspecifika kompetensråd.

