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1 Sammanfattning 
Regionutvecklingsnämnden (RUN) ska med sina insatser bidra till att göra Västra 
Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt 
samhälle. Ett Västra Götaland som ställer om är robust och sammanhållet, jämlikt 
och öppet samt fossiloberoende och cirkulärt. Det regionala utvecklingsarbetet är 
långsiktigt och strategiskt och det sker i samverkan med nämnder och beredningar 
inom regional utveckling och kultur i Västra Götalandsregionen. Arbetet 
genomförs i samarbete mellan sektor och aktörer lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. Tillsammans har vi en unik genomförandekraft för att uppnå en 
hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland. 

RUN har valt att arbeta med tre av regionfullmäktiges mål: stärka 
innovationskraften, bygga kompetens och knyta samman Västra Götaland samt 
tillhörande fokusområden. Därutöver har RUN även valt att arbeta med 
fokusområdet fullföljda studier. Det klimatstrategiska arbetet genomsyrar samtliga 
mål och fokusområden. 

Regionutvecklingsnämndens regionbidrag uppgår till totalt 997,3 miljoner kronor 
inklusive indexuppräkning på 2 %. RUN hanterar också ett statligt anslag för 
regionala tillväxtåtgärder på ca. 66 miljoner kronor. 

2022 kommer att präglas av återstart efter pandemi. Kraftsamlingarna för en 
hållbar omställning dvs. elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och 
fullföljda studier kommer att vara i fokus. Liksom utveckling av metoder och 
insatser, i samverkan med berörda parter, för att möta det omfattande 
förändringstryck som den breda tekniska utvecklingen ställer på 
kompetensförsörjning och kompetensomställning. 

Regionutvecklingsnämnden har i sin budget 87 mnkr till investeringsåtgärder i 
infrastruktur och bredband. Huvuddelen av medlen riktas till infrastruktur för att 
snabba upp elektrifieringen av transportsystemet genom ett regionalt stöd som kan 
komplettera och stärka upp statliga stöd. 
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2 Verksamhet 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och att samordna insatser för 
genomförande är en hörnsten i det regionala utvecklingsuppdraget som följer av 
lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630). I det statliga uppdraget ingår 
även att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt 
tillväxtarbete, upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 
samt att årligen följa upp, utvärdera och redovisa till regeringen. Regeringen 
beslutar om årliga villkorsbrev till regionerna där uppdraget och eventuella 
erbjudanden tydliggörs för kommande år. En ny nationell strategi för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft har tagits fram under 2021. Den ska vara 
vägledande för det regionala arbetet och kan komma att innebära nya roller och 
uppdrag för regionerna inom regional utveckling. 

Inriktningen på EU:s långtidsbudget som styr de olika programmen och insatserna 
inom bl.a. sammanhållningspolitiken (regionalfond, socialfond och interreg) är 
ytterligare en del i den flernivåsamverkan som det regionala utvecklingsarbetet 
präglas av. 

Det klimatstrategiska arbetet inklusive VGR:s koldioxidbudget ingår i 
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. RUN stödjer 
utvecklingsinsatser som ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin 
genom uppdrag till förvaltningar och bolag inom VGR, verksamhets- och 
projektbidrag till utvecklingsaktörer samt stöd till företag. Arbetet genomförs i 
samverkan mellan sektorer och aktörer lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. 

2.1 Mål från regionfullmäktiges budget 

2.1.1 Stärka innovationskraften - för ett hållbart och 

konkurrenskraftigt näringsliv i framkant 

Att stärka innovationskraften handlar om att nyttiggöra kunskap och utveckla 
idéer med potential att både skynda på omställningen och skapa värde i privat och 
offentlig sektor. Det ska bidra till fler innovativa entreprenörer, växande företag, 
idéer och lösningar som ökar takten i omställningen, världsledande 
samverkansmiljöer samt att hållbara produkter och tjänster sprids och används. 

Stora delar av Västra Götalands näringsliv ingår i värdekedjor för nya produkter 
och tjänster som sträcker sig långt utanför regionen, i flera fall globalt. Pandemin 
har påverkat dessa värdekedjor och visat sårbarheten men även styrkan i det 
västsvenska näringslivet. För 2022 kommer fokus fortsatt vara att stärka 
näringslivet konkurrenskraft genom insatser som fokuserar på omställning och 
innovationsförmåga. Insatserna bygger på nära samarbete mellan 
forskningsintensiv industri, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor. Även 
inom kulturella och kreativa näringar är gränsöverskridande möten viktiga. 

I syfte att ytterligare förstärka planerade satsningar och projekt kan tillgänglig 
EU-finansiering användas. Under 2022 öppnar ett antal nya EU-program. Statliga 
medel används fortsatt under 2022 för projektstöd och för företagsstöd. Att 
kombinera EU-medel, statliga medel och regionala medel leder till ett kraftfullt 
genomförande och samverkan i flernivåsystemet. 

Delar av näringslivet och relaterad forskning utmärker sig särskilt positivt i Västra 
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Götaland, och bildar fem områden av särskild betydelse; 1) hållbar industri, 2) 
hälsa och life science, 3) livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, 4) 
framtidens mobilitet, samt 5) besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar. 

  

Främja entreprenörskap och företagande  

Entreprenörer och mindre företag bidrar med nyskapande och smarta lösningar 
som är helt avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Deras starka 
drivkrafter och incitament till att åstadkomma förändring behöver tas tillvara än 
mer. Innovationer bottnar i annorlunda sätt att se, tänka och göra. Därför är det 
viktigt att ge barn och unga möjlighet i skolan att utveckla sin kreativitet och 
entreprenöriella förmåga t.ex. genom Ung Företagsamhet. Det finns behov av att 
stärka studenters entreprenöriella förhållningssätt inom flera områden, exempelvis 
kulturella och kreativa näringar. Kompetenshöjande insatser är viktiga även inom 
socialt entreprenörskap och social innovation. 

Aktiviteter  

• Fortsatt satsa på insatser som stöttar barn- och ungas entreprenöriella 
förmågor i hela regionen. 

• Arbeta för att kvinnor och män skall ha samma förutsättningar att starta 
och driva företag. 

• Göra insatser för att öka tillgången till riskvilligt kapital, där såddlånen är 
en del. 

  

Stimulera innovation och forskning, test och demonstration i samverkan  

För att hantera osäkerheten i innovationsprocessen är möjligheterna att testa och 
demonstrera olika lösningar viktiga. Kunskap som skapas genom forskning är 
central för framväxten av nya innovationer. Ett effektivt sätt att främja 
innovationer är att organisera miljöer med koppling till tematisk excellent 
forskning. På så sätt kan akademin, företag och andra organisationer gemensamt 
stärka kunskapsövertaget på internationellt konkurrensutsatta områden, samt 
utveckla nya lösningar som stärker både näringslivet och den offentliga sektorn. 

Västra Götalands sex science parks har fortsatt en betydelsefull infrastruktur för 
samarbeten mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Test- och demoprojekt 
kan med fördel drivas i science parks miljöer. Industriella utvecklingscentra (IUC) 
i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad samlar små och medelstora företag och 
genomför behovsbaserade kompetenshöjande insatser. 

Aktiviteter  

• Fortsatt satsa på att forskning, test och demonstration görs tillgängliga och 
relevanta. 

• Etablera strategisk forskningsinfrastruktur med internationell spets inom 
styrkeområden. 

  

Utveckla marknader och tillämpningar 

Lönsamheten sätter ramarna för investeringar i resursbesparande teknik, 
miljöfrämjande åtgärder och satsningar på forskning och utveckling. Därför är 
insatser med tydligt fokus på ökad lönsamhet prioriterade, där exportfrämjande 
åtgärder är en viktig ingrediens. Export av hållbara produkter och tjänster ger inte 
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bara en chans för företag att växa, utan är också ett sätt att bidra till en positiv 
utveckling utanför Västra Götaland. 

För att skala upp en ny lösning kan en mindre marknad med redan kända villkor 
fylla en viktig roll. Den offentliga upphandlingen kan därför fungera som ett stöd 
för att ta de sista marknadsnära stegen t.ex. genom att ställa krav på cirkulära 
affärsmodeller eller genom att använda innovationsupphandling. 

De attraktiva innovations- och kunskapsmiljöer som bygger på samarbete mellan 
företag, akademi, institut och samhälle är en stor tillgång i Västra Götaland. Dessa 
miljöer behöver synliggöras bättre för att få fler företag, människor och 
innovationsfrämjande verksamheter att etablera sig i Västra Götaland. 

Aktiviteter  

• Insatser för att underlätta för små- och medelstora företag att exportera och 
få tillgång till nya marknader. 

• Insatser för innovationssupport till små- och medelstora företag. 
• Arbeta för att företag, människor samt verksamheter som på olika sätt 

främjar innovation uppfattar det som attraktivt att etablera sig i Västra 
Götaland. 

2.1.1.1 Kraftsamla för elektrifiering 

Elektrifieringen av industriella processer och elektrifieringen av 
transporttransportsystemet är de två pågående största klimatpåverkande 
åtgärderna. Sverige har en god position i ett relativt förnybart el- och 
energisystem, och när övriga Europa och världen går i samma riktning finns 
förutsättningar för en verklig klimatomställning på global nivå. Samverkan och 
insatser behövs för ökad elnätskapacitet och kraftfullt ökad produktion av 
förnybar el. Insatsområden är även att stötta omställningen hos industrin, t.ex. 
produktion av vätgas från förnybar el eller kolinfångande processer för produktion 
av insatsråvara till processindustrin. Elektrifieringen av transporter innebär också 
en stor och snabb omställning av industristruktur och arbetstillfällen i Västsverige. 
För att accelerera klimatomställningen och samtidigt öka konkurrenskraften är det 
viktigt att det sker kompetensomställning samt att nödvändig 
forskningsinfrastruktur byggs ut i tid. Även andra satsningar kan komma att 
behövas, t.ex. insatser för att attrahera industrietableringar och erforderlig 
kompetens från andra länder. Med start 2022 och minst fyra år framåt planerar 
Regionutvecklingsnämnden en särskild finansiell prioritering av 
kompetensomställning och andra strategiska investeringar inom området. 

Regionutvecklingsnämnden startade även ett laddinfrastrukturstöd under 2021. 
Syftet med stödet är att snabba upp elektrifieringen av transportsystemet och 
därmed gynna omställning av näringslivet och samtidigt minska transporternas 
klimatpåverkan. Utformningen av stödet har anpassats för att komplettera andra 
stöd, möta behoven i regionen och fungera rent juridiskt med Kommunallagen och 
nya statsstödsregler som antogs av EU i juli 2021. Regionen behöver fortsatt 
agera för att skynda på utvecklingen av laddinfrastruktur för både tunga och lätta 
fordon. Bedömningen är att stödet kan spela en fortsatt viktig roll, minst till och 
med 2023, under förutsättning att VGR kan hitta en fungerade juridisk och 
konkurrensneutral modell. 

Aktiviteter  
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• Vara en aktiv och vid behov drivande dialogpart i frågan om regionens 
behov av el-och effekt för en snabb elektrifiering av industri-och 
transportsektorn 

• Verka för en ökad produktion av förnybar el och ett effektivt energisystem 
• Ta initiativ till en särskild insats för fordonsindustriell utveckling som 

stöttar industrins omställning och bidrar till nya att utveckla framtidens 
industriarbeten 

2.1.1.2 Kraftsamla för cirkulära affärsmodeller 

I en cirkulär ekonomi cirkuleras våra material genom till exempel återanvändning, 
återställning, uppgradering och återvinning så att produkterna därmed behåller sitt 
värde över tid. Det innebär att förbrukningen av naturresurser kan minska, 
utarmningen av biologisk mångfald minskar och klimatpåverkande utsläpp 
minskar. För att företag och organisationer ska gå från en linjär till en cirkulär 
affärsmodell krävs att det finns en kommersiell affärspotential. Kraftsamlingen för 
cirkulära affärsmodeller ska skapa möjligheter och bidra till att lönsamma 
modeller kan växa fram. För att nå resultat under kraftsamlingen krävs att fler 
aktörer i Västra Götaland breddar och fördjupar sin kompetens inom cirkulära 
affärsmodeller. Det krävs även en tydlig prioritering och spetssatsningar inom 
några branschområden. Aktiviteterna bygger på prioriteringar som gjorts inom EU 
och på nationell nivå i Sverige, samt att de är viktiga för omställningen i Västra 
Götaland. 

Aktiviteter  

• Utveckla kompetensinsatser såsom coachutbildningar och sprida till 
aktörer. 

• Initiera och främja spetssatsningar inom områdena bygg, textil, plast och 
inredning för att få fram goda exempel på lönsamma cirkulära 
affärsmodeller. 

• Utreda behov och engagemang av spetssatsningar inom ytterligare 
områden. 

2.1.2 Bygga kompetens - för kompetensförsörjning och livslångt 

lärande 

Tillgång till kunskap och kompetens är avgörande för utvecklingen i Västra 
Götaland. En fungerande kompetensförsörjning innefattar både att arbetsgivares 
efterfrågan på kompetens och utbudet av kompetens ska vara relevant, rätt 
dimensionerat och tillgängligt. En av utmaningarna är att arbetsgivare har svårt att 
hitta arbetskraft samtidigt som det finns grupper som har svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter därför att 
fler får tillgång till arbetsmarknad och utbildning, dvs att inträdet till 
arbetsmarknaden förbättras. 

För att ta sig an utmaningarna kring kompetensförsörjning behövs samverkan 
mellan utbildning och arbetsliv så att branscher, företag och offentlig sektor får en 
samsyn kring och förståelse för varandras kompetensbehov. I Västra Götaland 
utgår denna samverkan ifrån fyra delregionala kompetensråd. Västra 
Götalandsregionens egna utbildningsanordnare - tre naturbruksgymnasier, sex 
folkhögskolor och Stenebyskolan - är viktiga resurser i arbetet med att bygga 
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kompetens. Folkhögskolans unika och fria utbildningsform och dess 
individanpassade arbetssätt gör dem till viktiga samarbetspartners i arbetet med att 
få fler att utbilda sig och närma sig arbetsmarknaden. Arbetet är nära kopplat till 
fullföljda studier. 

  

Främja kompetensomställning och livslångt lärande  

Kunskap och tillgång till rätt kompetens inom både offentlig och privat sektor är 
en förutsättning för att regionen ska ligga i framkant och få kraft i omställningen 
till ett hållbart samhälle. Den snabba och breda tekniska utvecklingen skapar ett 
omfattande förändringstryck på arbetsmarknaden. Tillsammans med högre krav på 
hållbarhet och cirkulära affärsmodeller påskyndar den behovet av att ställa om och 
agera utifrån ny kunskap och ändrade förutsättningar. Möjligheterna till 
kompetensomställning och livslångt lärande genom hela arbetslivet blir allt 
viktigare. 

Aktiviteter 

• Bidra till skapandet av den struktur för livslångt lärande som behövs för att 
öka takten i de anställdas kompetensomställning 

• Fortsätta stötta initiativ som tillvaratar digitaliseringens möjligheter att 
tillgängliggöra utbildning i hela regionen, tex genom utvecklingen av 
lärcentra eller liknande arenor 

• Utveckla ett stöd kring att identifiera kompetensbehov vid större 
etableringar 

  

Förbättra matchningen på arbetsmarknaden 

En väl fungerande kompetensförsörjning kännetecknas av en god matchning 
mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Detta ställer höga krav på̊ samverkan 
mellan framförallt utbildningsanordnare, arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationer. Här spelar de delregionala kompetensråden i Västra 
Götaland en nyckelroll. 

Satsningar kan behövas inom bristyrken såsom tex byggbranschen, industrin, 
lärare och sjuk- och omsorgsyrken. Dessutom förändras arbetsmarknaden. Nya 
jobb tillkommer samtidigt som Sverige står inför stora pensionsavgångar och en 
åldrande befolkning. Det innebär att kompetensmatchning och utnyttjande av all 
befintlig arbetskraft är central. 

Aktiviteter 

• Stötta utvecklingen av metoder för att identifiera, analysera och 
prognostisera kompetensbehov så att de bland annat kan användas till att 
dimensionera utbildningar. 

• Attrahera internationell kompetens, i synnerhet spetskompetens för att 
säkra framtida kompetensbehov 

• Fortsätta kvalitetsförstärkningen av de delregionala kompetensråden, 
stimulera till samverkan dem emellan 

• Insatser för att öka attraktiviteten av yrkesutbildningar på gymnasie- och 
vuxenutbildningsnivå 

  

Tillvarata allas kompetens och sänka trösklarna på arbetsmarknaden  
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Samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens, 
finns det grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Som en effekt av 
pandemin står dessutom en större andel av de arbetslösa långt ifrån 
arbetsmarknaden jämfört med tidigare, mätt i arbetslöshet som varat längre än ett 
år. Den enskilda individen behöver stärkas samtidigt som arbetsmarknaden 
behöver bli mer tillgänglig för fler. 

Aktiviteter  

• Fortsätta stödja valideringsinsatser så att fler individers kompetens och 
potential synliggörs och tillvaratas 

• Bidra till utveckling av innovativa arbetssätt och ökad samverkan mellan 
aktörer med ansvar för de som står utanför arbetsmarknaden, med ett 
särskilt fokus på långtidsarbetslösa. 

• Stimulera till att fler arbetsplatser, inklusive VGR:s egna verksamheter, 
erbjuder arbete eller praktik för grupper som står utanför arbetsmarknaden, 
såsom personer med funktionsnedsättning eller nyanlända 

  

Tidiga insatser för barn och unga  

Många barn och unga lämnar grundskolan och gymnasiet utan godkända betyg. 
En allt större andel yngre är inte nöjda med livet och alltför många barn och unga 
lider av psykisk ohälsa. Det finns idag brister när det gäller tillgången till 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, särskilt för barn och unga i skolåldern. 

Vad gäller Västra Götalands näringsliv är det beroende av att unga personer söker 
sig till yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom naturvetenskap, teknik och 
hållbar utveckling, eftersom stora delar av arbetskraften i flera tekniskt inriktade 
bristyrken har en gymnasial utbildning. Det bedöms därmed vara viktigt med 
satsningar som syftar till att öka intresset hos barn och unga för naturvetenskap, 
teknik och matematik både för att de unga ska söka sig till yrkesutbildningar på 
gymnasiet och till teknik- och naturvetenskaplig eftergymnasial utbildning. 

Idag medfinansierar regionutvecklingsnämnden sex science centers. De ska 
fungera som pedagogiskt komplement och stöd till skolan och är bland annat en 
resurs inom kompetensutveckling och fortbildning för lärare inom naturvetenskap, 
teknik, matematik och hållbar utveckling. Samtidigt har verksamheterna en viktig 
roll i arbetet med fullföljda studier, integration och att bryta könstraditionella 
studie- och yrkesval. Ambitionen är att barn och ungdomar, oavsett var de bor i 
Västra Götaland, ska ha tillgång till de pedagogledda program som science center 
erbjuder, antingen på plats hos science centret eller genom uppsökande mobila 
eller digitala insatser. 

Aktiviteter  

• Utlysningar och genomförande av sociala investeringsmedel till strategiska 
investeringar som kan påverka barn och ungdomars förutsättningar att ta 
sig igenom grundskola och gymnasium med godkända betyg 

• Tillsammans med kommunalförbunden stödja uppbyggnaden av 
”kunskapsnoder” inom ramen för arbetet med fullföljda studier 

• Stödja insatser som ökar attraktiviteten för naturvetenskap och teknik hos 
barn och unga för att möta framtida kompetensbehov 
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2.1.2.1 Kraftsamla för digitalisering genom omställning av 

arbetskraften 

Digitalisering, robotisering och utvecklingen av artificiell intelligens inom olika 
sektorer medför stora förändringar i arbetslivet. Vissa yrken kommer att fasas ut 
medan andra tillkommer, vilket medför behov av nya kompetenser. 
Digitaliseringen bidrar till en ökad efterfrågan på så väl spets- som 
breddkompetens på allt från teknisk infrastruktur och programmering till arbets- 
och kommunikationsprocesser. Efterfrågan på bland annat digitala specialister är i 
dag så pass stor inom många sektorer att det är svårt att möta de behov som finns. 

Digitaliseringen kan bidra till att öka företagens konkurrenskraft, till att 
effektivisera offentliga verksamheter och till lösningar för ett fossiloberoende 
samhälle. Det är därmed av central betydelse att näringslivets och det offentligas 
behov av en alltmer digitalt kompetent arbetskraft kan mötas om vi ska kunna ta 
tillvara på de möjligheter som digitaliseringen kan ge. Forskning, utbildning, 
fortbildning och kompetensväxling måste därför samspela för att möta ökade 
behov samt de förändringar av arbetslivet som digitaliseringen medför. 

Aktiviteter  

• Verka för ökad digital kompetens och mognad bland små och medelstora 
företag för att möjliggöra en högre grad av digitalisering. 

• Främja tillgången till digital spetskompetens. 
• Fortsätta dialoger och samverkan med relevanta aktörer, inklusive 

kommunerna, i syfte att skapa förutsättningar för omställning och livslångt 
lärande med koppling till digital kompetens. 

2.1.3 Knyta samman Västra Götaland - med hållbara resor och 

förbättrad tillgänglighet 

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att öka närheten mellan olika delar 
av länet men också med grannregioner, övriga Sverige och andra länder. Vi vill 
göra det möjligt för människor och företag att nå varandra och ha ett utbyte med 
omvärlden. Samhällsplanering och regional fysisk planering är viktiga delar av 
framtidens lösningar. En samordnad planering för bebyggelse och transport 
behövs för att göra transporterna hållbara. 

  

Utveckla transporteffektiv infrastruktur och öka andelen hållbart resande 

Rätt infrastruktursatsningar i Västsverige är en förutsättning för att trygga 
Sveriges fortsatta globala konkurrenskraft. VGR har som övergripande mål för 
infrastrukturplaneringen att verka för ”ett fossiloberoende transportsystem för 

ökad konkurrenskraft med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd 
– förbättrad tillgänglighet”, vilket går hand i hand med VGR:s strategi Klimat 

2030, med delmål om ett fossiloberoende transportsystem 2030. 

Den regionala transportinfrastrukturplanen revideras under 2021 och omfattar 
investeringar om totalt ca 7,6 miljarder kronor för perioden 2022-2033. Medlen är 
statliga men fördelas av VGR som agerar beställare till Trafikverket. RUNs roll är 
nu att följa upp och driva genomförandet i enlighet med planen. Med 
Skandinaviens största hamn och Sveriges näst största stad har järnvägsnätet en 
avgörande roll för regionens fortsatta utveckling. Satsningar på järnväg är 
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långsiktiga och regionen behöver fortsatt lyfta behovet av utveckling till 
beslutsfattare lokalt och nationellt och i EU. Det kräver kontinuerlig utveckling av 
analysunderlag att uppmärksamma och skapa förståelse för potential och behov, 
samt att föra en nära dialog såväl med kommunerna som med nationell och 
Europeisk nivå. Trafikverket är en viktig part. VGR är en av fem parter i 
Västsvenska paketet och medverkar i styrning och ledning för genomförandet. 
Paketet omfattar infrastrukturåtgärder för Västsverige motsvarande 34 
miljarder kr (i 2009 års prisnivå). 

Aktiviteter  

• Samla och driva regionens högst prioriterade infrastrukturbehov 

  

Bygga ut bredband, elnät och laddinfrastruktur  

Regionen verkar för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. För år 2025 är målet att 
98% ska ha tillgång till 1000 Mbit/s och 99,9% till 100 Mbit/s. 
Regionutvecklingsnämndens bredbandsstöd med 50% medfinansiering från 
kommunerna påskyndar utbyggnad av bredband på landsbygd. VGR har också en 
bredbandskoordinator som driver på frågan i nationella och regionala nätverk 
samt stöttar kommunerna för att skynda på utbyggnaden av bredband. 

VGR:s arbete med att höja kunskapen och driva aktivt kommunikations- och 
påverkansarbete för att utveckla elnät- och effektbehovet i Västra Götaland, 
liksom arbetet med att snabba upp utvecklingen av laddinfrastruktur beskrivs i 
kraftsamling elektrifiering. 

Aktiviteter  

• Fördela regionutvecklingsnämndens bredbandsstöd 

  

Samverka inom regional fysisk planering och utveckla platser utifrån lokala 
förutsättningar  

En hållbar regional utveckling bygger på förståelsen för samspelet mellan stad och 
land och i den kapacitet som finns för att tillvara olika platsers styrkor och 
förutsättningar. För en långsiktigt hållbar utveckling krävs god samplanering 
mellan nationell, regional och lokal nivå som stärker varandra. VGR behöver 
fortsatt utveckla samverkan med kommunerna kring den fysiska planeringen. Det 
finns behov att vidareutveckla gemensamma kunskaps- och analysunderlag till 
stöd för respektive parts planering. VGRs roll kopplat till regional fysisk 
planering är under beredning. 

Genom utvecklade metoder för platsutveckling tillvaratas det 
samhällsentreprenörskap och driv som finns i våra gles- och landsbygder. 
Tvärsektoriell samverkan säkras så att offentlig och kommersiell service är en 
pusselbit tillsammans med natur- och kulturvärden, näringslivsutveckling, fysisk 
planering, infrastrukturplanering, bostadsbyggande och turism. Arbetssättet ska 
bidra till byggandet av attraktiva samhällen som i sin tur kan generera 
arbetstillfällen, underlätta kompetensförsörjning för företagen och minimera 
flaskhalsar i form av bristande samhällsservice. 

Analysen ”Det goda livet i Dalsland” visar på förutsättningar och utmaningar i 

landskapet. En plan för ett gemensamt utvecklingsarbete håller på att tas fram 
tillsammans med berörda parter. 
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Besöksnäringen genererar många arbetstillfällen i länet och är särskilt viktig för 
landsbygdernas, skärgårdarnas och kustsamhällenas utveckling. Turistrådet 
Västsverige utvecklar besöksnäringen i regionen i samverkan med näringsliv och 
kommuner och i riktning mot hållbarhet. De kulturella och kreativa näringarnas 
särskilda bidrag för att stärkt attraktivitet tillvaratas. 

Aktiviteter  

• Ta fram ett nytt regionalt serviceprogram samt genomförande för 
kommersiell service i gles- och landsbygd och skärgårdsområden. 

  

Stärka strategiska relationer nationellt och internationellt  

Aktivt deltagande i europeiska sammanhang och projekt kan leda till att nya idéer 
utvecklas, testas och skalas upp. Samarbeten med europeiska partners skapar även 
en ökad förståelse för andra marknader och förutsättningar, vilket kan förbättra 
konkurrenskraften för exporterande företag. Regionutvecklingsnämnden kommer 
därmed fortsatt verka för ett ökat nyttjande och kännedom om EU:s nya program 
för att stärka aktörers och Västra Götalands position i ett europeiskt sammanhang. 
VGR ska nyttja och utveckla medlemskap i internationella och interregionala 
organisationer för att främja det relationskapande arbetet samt låta 
verksamhetsmål styra engagemanget och medlemskapet. VGR har ett långsiktigt 
åtagande kopplat till Nordsjökommissionen. Geografiskt fokus bör ligga inom 
STRING-geografin som omfattar korridoren Hamburg-Oslo, för att binda samman 
megaregionen och bildandet av en grön hubb. VGR behöver också vidareutveckla 
gränssamarbetet med Norge genom bl.a. stärkt samverkan med Region Viken och 
Oslo kommun. 

Aktiviteter  

• Vidareutveckla interregionala samarbeten för att stärka aktörers och Västra 
Götalands position 

2.1.4 Kultur för ökad inkludering, bildning och tillit 

2.1.4.1 Kraftsamla för fullföljda studier 

Studieframgång och jämlik hälsa bland barn och unga bidrar till social hållbarhet 
och Västra Götalandsregionens vision om det goda livet. Att 2886 elever i Västra 
Götaland, drygt 15% av årskullen 2021, gick ur grundskolan utan behörighet till 
gymnasiet påverkar såväl hälsa och livskvalitet som tillväxt och 
kompetensförsörjning. Andelen som inte slutfört gymnasiet med en examen inom 
4 år var 29% år 2020. 

Offentlig sektor och näringslivet är beroende av att så stor andel som möjligt av 
befolkningen är arbetsför och har en grundläggande utbildning. För att nå resultat 
inom kraftsamling fullföljda studier krävs insatser under hela uppväxten från 
tidigt i livet till att unga, som efter skolåren saknar fullföljda studier, alltid ska ha 
ytterligare chanser att finna vägar till utbildning och arbete. Samverkan mellan 
aktörer inom olika samhällssektorer är centralt. Genom sina satsningar på till 
exempel sociala investeringsmedel och science centers roll i att stimulera lärandet, 
bidrar Regionutvecklingsnämnden till innovativa metoder för att främja fullföljda 
studier. Det är betydelsefullt att överenskommelser mellan regionen och t.ex. 
kommunerna kring exempelvis psykisk hälsa och nära vård omsätts till konkret 
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genomförande till nytta för barn och unga. 

Aktiviteter  

• Insatser för att sprida kunskap, verksamma metoder och processtöd för 
verksamhetsnära kvalitetsarbete till lokala verksamheter i hela länet. 

• Systematisk metodutveckling och innovation inom områden som anknyter 
till samverkan runt barn och unga. 

• Utveckling av långsiktiga strukturer för flernivåsamverkan och stärkt 
prioritering regionalt, delregionalt och lokalt. 

2.2 Regional utvecklingsstrategi 

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 är en 
övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Västra 
Götaland. Strategin innehåller mål, långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar 
för Västra Götalands utveckling. Västra Götalandsregionen är enligt lag 
(2010:630) och förordning (2017:583) ansvariga för att i samverkan ta fram, 
genomföra och följa upp arbetet med strategin. Regionutvecklingsnämnden har 
systemansvaret för det regionala utvecklingsuppdraget och är därmed ansvarig 
nämnd för det övergripande genomförandet av strategin. Det innebär att samordna 
insatser och skapa förutsättningar för samverkan och ge möjlighet för gemensamt 
lärande, samt att analyser och sammanställningar av utvecklingen i Västra 
Götaland kontinuerligt uppdateras. Regionutvecklingsnämnden är också ansvariga 
för att följa upp, utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala 
utvecklingsarbetet till regeringen. 

2022 ligger fokus på ett kraftfullt genomförande av strategin genom arbetet med 
de fyra kraftsamlingarna för en hållbar omställning. Under hösten 2021 väntas 
regionutvecklingsnämnden besluta om fyra program för de långsiktiga 
prioriteringarna. Programmen beskriver Västra Götalandsregionens insatser för att 
stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkluderingen och knyta 
samman Västra Götaland. Programmen börjar gälla under 2022 och är på fyra års 
sikt. Regionutvecklingsnämnden är huvudansvarig för programmen och 
genomförandet sker i samverkan med kulturnämnden, miljönämnden, 
kollektivtrafiknämnden samt beredningen för mänskliga rättigheter samt 
beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Regionutvecklingsnämnden 
ansvarar för att samordna och följa upp insatser inom programmen. 

Aktiviteter 

• Sjösätta programmen för de långsiktiga prioriteringarna och driva arbetet 
med de fyra kraftsamlingarna. 

• Genomföra den årliga konferensen Framtid Västra Götaland, samt 
samordna mindre konferenser och seminarier utifrån aktuella teman och 
behov. 

• Följa upp och utveckla de fyra överenskommelserna om delregionala 
utvecklingsmedel som regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och 
kulturnämnden har med de fyra kommunalförbunden och Business Region 
Göteborg. 
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2.3 Regiongemensamt 

2.3.1 Miljö 

Mål för miljö för VGR:s egna verksamheter 2030 samlar tillsammans med mål för 
social hållbarhet våra ambitioner, utmaningar och prioriteringar utifrån de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Miljömålen går väl i linje med den regionala 
utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 (RUS). Strategins mål är att 
Västra Götaland är ett föredöme för omställning till ett hållbart och 
konkurrenskraftigt samhälle där klimatförändringarna pekas ut som den största 
utmaningen. Ett genomförande av strategin bidrar därmed till att förverkliga 
miljömålen. 

Under 2022 ska regionutvecklingsnämnden påbörja arbetet med att 
hållbarhetsintegrera nämndens finansieringsverktyg, vilket innebär att bl.a. se över 
kriterier och indikatorer för bedömning och uppföljning. Syftet är att säkerställa 
att de satsningar som nämnden finansierar präglas av hållbarhet och bidrar till 
miljömålen och till mål för social hållbarhet. 

Samtliga stödmottagande verksamheter/projekt ska inom sitt ansvarsområde aktivt 
arbeta för att minska sina utsläpp av skadliga växthusgaser och därmed bidra till 
att nå ambitionsnivån i regionens koldioxidbudget. Återrapportering av 
genomförda insatser ska ske till nämnden. 

2.3.2 Social hållbarhet 

Mål för social hållbarhet för VGR:s verksamheter 2030 går, liksom miljömålen, i 
linje med RUS:en. Strategin strävar efter ett jämlikt och öppet Västra Götaland 
där varje människa deltar i samhället på jämställda och jämlika villkor. Ett 
genomförande av RUS:en bidrar till att förverkliga målen för social hållbarhet. 

Precis som för miljömålen syftar regionutvecklingsnämndens arbete med att 
hållbarhetsintegrera nämndens finansieringsverktyg under 2022 till att bidra till 
mål för social hållbarhet. 
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3 Ekonomi 

3.1 Resultat 

Resultatbudgeten för beställare regional utveckling är fördelad utifrån i den 
regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. 

 

3.1.1 Verksamhetens intäkter 

Regionutvecklingsnämndens regionbidrag 2022 uppgår till totalt 997,3 miljoner 
kronor (mnkr) inklusive en uppräkning med index om 2%. 

Regionutvecklingsnämnden hanterar statligt anslag på 66 mnkr. Beslut om medlen 
fattas av regionutvecklingsnämnden, men den ekonomiska redovisningen sker inte 
i regionens redovisningssystem utan direkt till Tillväxtverket i det statliga 
systemet NYPS. Beslut från Näringsdepartementet om storleken på de statliga 
medlen kommer först i december. I regionutvecklingsnämndens budget räknas 
med oförändrad ram 2022. 

På intäktssidan budgeteras 20 mnkr för övriga intäkter. Stor del av intäkterna hör 
ihop med pågående projekt som finansieras med intäkter från Tillväxtverket eller 
EU, i budgetposten ingår även 7,8 mnkr för intäkter från Länsstyrelsen för 
administration. 

3.1.2 Verksamhetens kostnader 

I regionutvecklingsnämndens budget finns sökbara projektmedel, 
verksamhetsbidrag, företagsstöd och uppdrag till egenägda bolag och 
förvaltningar. Mer detaljerad information om innehållet under respektive 
verksamhetsområde finns i bilagorna 1–5. 

Regionutvecklingsnämndens ram används till stor del till verksamhetsbidrag och 
uppdrag till egenägda bolag och förvaltningar. Bidragen till dessa betalas ut 
månadsvis och följer budget. Den andra stora delen av ramen används till externa 
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och interna projektägare. Nämnden har möjlighet att anpassa projektbeslut till 
budget och visar en ekonomi i balans. 

3.2 Eget kapital och obeskattade reserver 

Regionutvecklingsnämnden avser inte att använda eget kapital 2022. 

3.3 Investeringar 

Regionutvecklingsnämnden har inga investeringar. 
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