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Delregionala insatser 2018
Bilaga till uppföljning delregionala tillväxtmedel
regionutvecklingsnämnden
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Bilaga 3
Sammanfattande beskrivning – 2018 års beviljade
delregionala insatser
Nedan återfinns kortare beskrivningar av 2018 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 2018 års tillväxtmedel från
regionutvecklingsnämnden har Boråsregionen beviljat 16 projekt. Nedan återfinns en
kortare beskrivning av projekten beskrivna utifrån VG2020 teman.

En ledande kunskapsregion
Business Start Up Boost
Projektägare: Inkubatorn i Borås AB
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet är att ge entreprenörer och nystartade företag tillgång till professionella leverantörer
med expertkompetens inom ett flertal affärsutvecklingskritiska specialistområden, och
genom nätverksskapande och kunskapshöjande aktiviteter såsom seminarier och
workshops ge dem bättre förutsättningar att snabbare och med mindre risk etablera nya
konkurrenskraftiga företag på marknaden. Inom projektet önskar man att utveckla en ny
modell för att på ett snabbt och enkelt sätt hjälpa entreprenörer och nystartade företag att
utan kostnad komma i kontakt med experter samt få grundläggande kunskaper inom
specialistområden.

Förstudie: Regionalt traineeprogram inom e-handel och logistik
Projektägare: E-handelsstaden Borås ekonomisk förening
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet med förstudien är att undersöka intresse och möjlighet att göra om
Göteborgsregionens traineeprogram ”Framtidens samhällsbyggare” till ett program som
passar Sjuhäradsbygdens näringsliv och att inrikta programmet på e-handel och logistik.

Entreprenörskap i grundskolan
Projektägare: Ung företagsamhet Älvsborg
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap

1

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

3

Syftet med projektet är att utveckla entreprenörskapsutbildningen på grundskolan för
årskurs 2–9. Målgrupperna är skolägare, skolledare och pedagoger som i sin dagliga
verksamhet ska använda sig av metoder och verktyg utformade av Ung Företagsamhet
(UF). UF vill i projektet ta fram framgångsrika arbetsmetoder där eleverna får träna sina
entreprenöriella förmågor, skapa en förståelse för samhället och fundera kring framtida
karriärval. Ung företagsamhets läromedel Vårt Samhälle, Se Möjligheterna och Min
Framtid och ekonomi används. Nytt för 2018 är att många övningar kan genomföras
digitalt. Projektet ska bidra till ett pedagogiskt utbyte mellan lärare i kommunerna och
utveckla pedagogiska nätverk. Den förväntade effekten av projektet är förhöjd

Ökat entreprenörskap och intraprenörskap för studenter i Sjuhärad
Projektägare: Drivhuset i Borås
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Drivhusets grundverksamhet är att arbeta med entreprenöriellt lärande för studenter.
Drivhuset medverkar till att skapa förutsättningar för ungt entreprenörskap i Sjuhärad.
Verksamheten ska bidra till att stärka de ungas entreprenöriella kunskaper och
kompetenser genom att utbilda i entreprenöriellt förhållningssätt och affärsutveckling samt
genom att låta dem medverka i andra aktiviteter och insatser där de lär sig att utveckla
värdeskapande processer. Under 2018 kommer verksamheten arbeta med vägledning,
workshops för Högskolan och workshops för Yrkeshögskolan. Programdagar som Start Up
event med Venture Cup och Days of Entrepreneurship ska arrangeras. Satsningen på
Drivhusets sommarföretagare kommer också att genomföras.

UF-företagande för nya målgrupper
Projektägare: Ung företagsamhet Älvsborg
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet med projektet är att arbeta fram en anpassad variant av UF‐företagande för
ungdomar som går på yrkesprogram och introduktionsprogrammen på gymnasierna. Målet
är att fler och nya grupper av gymnasieelever ska motiveras och stimuleras till
företagsamhet och entreprenörskap. Genom projektet vill man ta fram en anpassad version
av UF‐företagande där samtliga obligatoriska moment kvarstår och samma effekt av UF‐
företagande ska nås efter genomförd kurs. Målen för 2018 är att uppdatera och sprida Lilla
UF-guiden, arrangera minst två lärarutbildningar på yrkesprogrammen och
introduktionsprogrammen samt genomföra minst en erfarenhetsutbytesträff för lärare på
introduktionsprogrammet och en inspirationsföreläsning för yrkes- och
introduktionselever.

Samverkansplattform Boråsregionen (Förstärkt näringsliv)
Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet med projektet är att stärka Business Region Borås för att få större utväxling och
tillvarata de olika organisationerna och kommunernas resurser och kompetenser för
framtida projekt och utveckling av Boråsregionen. Projektet ska bidra till att skapa
möjligheter till företagande, företagsutveckling och etableringar. Det ska ske genom att
utveckla samarbetet med Business Sweden, etablera en samverkansplattform för
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organisationer inom näringsliv och forskning lokalt, delregionalt och regionalt. Behovet av
framtida kompetens och personalresurser för näringslivet i Sjuhärad ska kartläggas och
analyseras. I projektet kommer bland annat workshops att arrangeras för att utveckla
samarbetet kring företagsetableringar. Projektet förväntas bidra till fler företagsetableringar
och till arbetet med strukturbilden för Boråsregionen.

Introduktion Sjuhärads textila näringsliv företagare/entreprenör 2.0
Projektägare: Inkubatorn i Borås (Modeinkubatorn)
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektets främsta syfte är att lyfta fram Sjuhärads textila näringsliv och samtidigt skapa
förutsättningar och resurser för små och nyetablerade textil-, design- och modeföretag att
etablera sig och växa. Under 2018 kommer workshops i kombination med
roadshow/studiebesök att genomföras och den digitala plattformen sjuhäradstextil.se
kommer att uppdateras. Plattformen ger nystartade företag och andra en överblick över den
produktion och de leverantörer som finns att tillgå i Boråsregionen.

Nyföretagarcentrum Sjuhärad
Projektägare: Nyföretagarcentrum Borås
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Verksamheten drivs utan vinstintresse med insatser från offentlig sektor och näringslivet i
Sjuhärad. Stiftelsen ändamål är att stödja och utveckla nyföretagande för att öka de nya
företagens överlevnadsförmåga. NFC ska bistå nyföretagare med kostnadsfri rådgivning
främst i etableringsskedet. Syftet är att främja entreprenörskap och medverka till att nya
livskraftiga företag i Sjuhärad startas. Verksamhetsidén är att företagare ska ge råd till
blivande företagare. NFC kommer att arbeta särskilt för att öka möjligheten för fler
nyanlända att delta i deras aktiviteter.

Connect Väst (Tillväxt Sjuhärad)
Verksamhet: Connect Väst
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektet ska stötta tillväxt i små och medelstora företag i Boråsregionen. Genom att
inkludera fler entreprenörer i Connects processer är tanken att skapa en mer tillväxt och
integrera fler personer och företag i Boråsregionens/Sjuhärads näringsliv. Connects uppgift
är att skapa förutsättningar för fler grupper i samhället och kluster att delta genom att de
tillför ny kompetens och utvecklingen av små och medelstora företag. Connect samarbetar
med högskolan för att stärka mötet mellan studenter/forskning/näringsliv och bidrar med
möten där företag möter potentiell arbetskraft. Årligen ska bland annat 14 företag
genomföra Acceleratorbrädan, sex företag genomföra Språngbrädan och nya mentorer
utbildas. Rådgivarträffar, mötesplatser och åtta kommundagar ska arrangeras under
perioden.
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Smart Hälsa genom textila innovationer
Projektägare: Science Park Borås/Högskolan Borås
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag företag
Projektet innebär en möjlighet för företag i Sjuhärad och i regionen att få tillgång till en
arena för nya idéer, forskning, prototyper och produkter samt nationellt och internationellt
nätverkande inom styrkeområdet textil. Detta ska leda till ökad innovationskraft inom
Boråsregionen och generera smarta produkter med textil anknytning, som till exempel
lösningar för hälso‐ och sjukvårdsområdet. Syftet är att resultaten kan användas i
nyskapande och kommersiella produkter på oväntade sätt. Genom framställning av
prototyper i maskinparken introduceras nya, banbrytande perspektiv på textila uttryck.

Industrinatten
Projektägare: IUC Sjuhärad
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektet är en långsiktig satsning och utgör basen i en fokuserad samverkan mellan
arbetsliv och skola. Syftet är att skapa möten mellan industriföretag i Boråsregionen och
morgondagens arbetstagare. Det ska även bidra till att skapa en plattform för dialog mellan
industriföretagen, skolan och andra intressenter som Företagarna, Teknikcollege och
fackförbund för att möta framtidens kompetensbehov. Satsningen 2018 innebär ett nytt
upplägg med flera lokala industrinätter i kommunerna (Borås/Bollebygd, Ulricehamn,
Herrljunga/Vårgårda, Svenljunga/Tranemo och Mark). Förväntade effekter av satsningen
är att skapa en starkare rekryteringsbas för teknik- och industriföretagen i Sjuhärad, fler
sökande till industritekniska kurser, linjer och program samt en mer positiv attityd till att
arbeta inom industrin hos både unga och vuxna.

En region för alla
Tema teknik- och marknadsutveckling
Projektägare: IUC Sjuhärad
Prioriterad VG2020-fråga: Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som
främjar hållbarhet
Huvudsyftet är att framtidssäkra den lokala industrin genom en stärkt IT-användning.
Fokus i projektet kommer att ligga på fyra områden: digitalisering, tjänsteutveckling,
internationalisering och hållbar utveckling. Tema består av två huvuddelar: Motor och
Mentor där Motor innefattar utveckling och drift av ett industriellt kluster med
digitalisering som tema. Mentor består av omvärldsbevakning, inspirationsseminarier,
utbildningar och rådgivning/coachning till företag i hela Sjuhärad. Syftet med projektet är
att stärka konkurrenskraft, öka hållbarhet och höja produktivitet i Sjuhärad. När
teknikutbudet är lika överallt avgör incitamenten för investering och förmågan att använda
tekniken. IUC bygger en ny plattform baserad på erfarenheterna från projektet Probiz och
första projektåret med Tema för att främja tillväxt och stärkt konkurrenskraft i små och
medelstora teknik- och industriföretag. Målgrupp är små och medelstora teknik- och
industriföretag i Sjuhärad.
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Digitalt kompetensmäkleri i Boråsregionen
Projektägare: Borås vuxenutbildning
Prioriterad VG2020-fråga: Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta
framtidens kompetensbehov
Syftet är att vidareutveckla kompetensmäklarfunktionen som har till uppgift att bidra till att
skapa utbildningar enligt arbetsgivarnas efterfrågan. Kompetensmäklarfunktionen bidrar
till att ge arbetsgivare bättre verktyg för att analysera och formulera sina kompetensbehov
för matchning med utbildningsutbudet. Ökad digitalisering ger större möjligheter för
arbetsgivarna att nå fler. Genom att öka förståelsen för hur navigation kan ske i sociala
medier och genom att utveckla digitala kanaler som bjuder in arbetsgivare, arbetstagare
och utbildningsanordnare kan mäkleriet för bättre matchning effektiviseras och utvecklas i
takt med den digitala samhällsförändringen.

Framtidsbild Boråsregionen
Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar
utveckling i Västra Götaland
Syftet är att arbeta fram en fysisk struktur för Boråsregionen. Strukturbilden kommer att
utgöra ett stöd vid prioriteringar och lokaliseringar av skolor, vägar, bostadsbyggande,
kollektivtrafik med mera på kommunal nivå. Strukturbilden, när den är framtagen, syftar
till att i enlighet med VG2020 och kommande utvecklingsstrategi skapa tillväxt i
Boråsregionen och utgöra Boråsregionens underlag för strukturbild Västra Götaland.
Samtidigt kommer en framtidsbild tas fram (en vision pekar ut styrke- och fokusområden
samt även preciserar vilka prioriteringar och resurser organisationer måste ställa upp för att
nå visionen). Tillsammans utgör framtidsbild/strukturbild underlaget för en hållbar
utveckling i Boråsregionen.

En region där vi tar globalt ansvar
Förstudie: Nuläge och framtid för delningsekonomin i Sjuhärad
Projektägare: Borås stad, miljöförvaltningen
Prioriterad VG2020-fråga: Göra Västra Götaland till modell för hållbar
landsbygdsutveckling och samspel stad/land
Syftet med förstudien är att kartlägga hållbara och cirkulära initiativ som pågår i Sjuhärad
för att se om det finns intresse och behov av att tillgängliggöra områdets delningsekonomi.
Målet är att skapa en deltagardriven karta över aktörer och aktiviteter i Sjuhärad. En
förebild är Smarta Kartan som finns i Göteborg. Smarta Kartan samlar lokala initiativ inom
delningsekonomin och är ett sätt för civilsamhälle, kommuner och näringsliv att synliggöra
och tillgängliggöra vilka hållbara, cirkulära produkter och tjänster som finns i regionen.
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En region som syns och engagerar
Förstudie: Gränsbygd i Sjuhärad – Slaget på Åsundens is 1520
Projektägare: Ulricehamns kommun
Prioriterad VG2020-fråga: Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela
Västra Götaland
Inom förstudien vill kommunerna Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn undersöka
möjligheterna att planera för och förankra ett större projekt med utgångspunkt i ”Slaget på
Åsundens is 1520” som engagerar kulturlivet, näringslivet och civilsamhället i de tre
kommunerna. Syftet är att hitta gemensamma nämnare för ett eventuellt projekt där
kommunerna kan öppna upp för samarbete över kommungränserna inom Boråsregionen
och mellan kulturverksamheten och besöksnäringen utifrån ett gemensamt kulturarv och en
historisk händelse.

Förstudie: Skimmer och härvor i Viskadalen
Projektägare: Rydals museum, Marks kommun
Prioriterad VG2020-fråga: Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela
Västra Götaland
Förstudien syftar till att undersöka möjligheterna att genomföra ett projekt i samverkan
med invånare och konstnärer i kommunerna Mark, Borås och Ulricehamn. Den syftar till
att mötas över konstartsgränserna och undersöka om det går att skapa mötesplatser och
gränsöverskridande samarbeten mellan kommuninvånarna och deras naturomgivning i
Viskadalen. Under förstudien vill man identifiera vilka konstnärliga uttryck (t ex tillfälliga
installationer i naturen, workshops, konstvandringar mm) som kan vara intressanta och
lämpliga att utveckla i ett större genomförandeprojekt och hur det skulle kunna utformas
på ett nyskapande sätt.

Destination Boråsregionen
Projektägare: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att
stärka besöksnäringen
Inom ramen för projektet ska kommunerna i Boråsregionen i samarbete med Turistrådet
Västsverige, samverkar inom områdena arrangera internationella idrottsevent,
natur/outdoor-turism med inriktning mot cykel, vandring och vintersport samt kultur som
reseanledning med fokus på textil, mode och offentlig konst. Syftet med det
gränsöverskridande samverkansprojektet är att utveckla samverkan mellan kommunerna i
Boråsregionen för att profilera Boråsregionen/Sjuhärad som en attraktiv och aktiv
destination inom besöksnäring. Det långsiktiga målet med projektet är att skapa en
samverkansorganisation för besöksnäring i Boråsregionen.
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Världscupevent i längdskidor
Projektägare: Ulricehamn Ski Event AB
Prioriterad VG2020-fråga: Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att
stärka besöksnäringen
Projektet ska stärka hela det evenemang som planeras i samband med World Cup i
längdskidor i Ulricehamn i januari 2019. Syftet med projektet är att stärka och öka
samverkan i Boråsregionen. I projektet ingår att skapa, planera och genomföra kvalitativa
aktiviteter för att locka besökare till Boråsregionen. Målgruppen är främst extern publik
och gäster som bjuds på kringaktiviteter. Genom olika arrangemang före och under
tävlingsveckan är ambitionen att stödja nya mötesplatser och stärka besöksnäringen.

Fyrbodal
I Fyrbodals kommunalförbunds genomförandeplan har de prioriterat tjugo prioriterade
frågor. Inom ramen för 2018 års medel från regionutvecklingsnämnden har Fyrbodals
kommunalförbund beviljat 26 projekt.

En ledande kunskapsregion
Drivhuset vid Högskolan Väst
Projektägare: Drivhuset vid Högskolan Väst
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet med projektet är att främja entreprenöriella förmågor bland studerande på
Högskolan Väst och i hela Fyrbodal. Detta görs genom inspiration, utbildning, utveckling
och vägledningar, samt via event och nätverk. Drivhuset vid Högskolan Västs primära mål
är att främja startandet av företag i regionen, att inspirera och utbilda entreprenörer och
bidra till ett gott företagsklimat i hela Fyrbodal.

Ung Företagsamhet Fyrbodal
Projektägare: Ung Företagsamhet Fyrbodal
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet är ett ökat fokus på entreprenörskap i skolan. Målet är att bidra till att
entreprenörskap är ett naturligt förhållningssätt i Fyrbodal. Vidare är målet under läsåret
2017/2018 att 30 procent av eleverna i målgruppen ska driva UF-företag. Det långsiktiga
målet är 40 procent.

Scandinavian Science Cluster (SSC)
Projektägare: Innovatum Science Center
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
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Bakgrunden är den gränsöverskridande förstudien Scandinavian Science Cluster som
initierades av Högskolan Östfold och Fyrbodals kommunalförbund under 2013. Syftet är
en ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden vilket möjliggör en utökad
kompetensförsörjning till närings- och arbetsliv inom teknik, naturvetenskap och science.

Struktur- och framtidsbild Fyrbodal
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet med en strukturbild är att stärka respektive delregion och därmed Västra Götalands
konkurrenskraft på lång sikt genom en större helhetssyn kring fysisk planering.
Strukturbilden ska vara ett verktyg för:





Att planera mer resurseffektivt – att få mer utväxling i form av tillväxt och
utveckling
Att ge stöd i externt påverkansarbete
Att ge pedagogisk överblick över förutsättningar.
Att ge ömsesidig förståelse och samhörighet inom regionen, mellan
kommuner.

Främja kooperativ utveckling och samhällentreprenörskap
Projektägare: Coompanion Fyrbodal
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Syftet är att främja en regional tillväxt genom mångfald av företagare och
konkurrenskraftiga företag. Vidare är syftet att utveckla nya lokala lösningar för att
bibehålla service som tidigare utförts i annan regi. Målet är att uppnå en hållbar
näringslivsutveckling genom att fortsätta med nystartsrådgivningar och utveckling av
etablerade kooperativ. Att utveckla samarbeten med offentlig sektor och de föreningar som
startats i så kallade utsatta områden, även inom etableringslösningar för nyanlända.

ALMI IFS Fyrbodal
Projektägare: ALMI Företagspartner Väst AB
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Syftet med projektet är att stimulera till ökat företagande genom att erbjuda
rådgivningstjänster till målgruppen som består av kvinnor och män med
invandrarbakgrund. Projektet avser insatser under 2018.

Prioriterad målgrupp (ALMI IFS)
Projektägare: ALMI Företagspartner Väst AB
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Syftet med projektet är i första hand att underlätta för personer med utländsk bakgrund att
starta företag. Projektet avser insatser under 2019. Mål för projektet är att minst 100
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personer får kvalificerad rådgivning och utbildning, att minst 30 nya företag startas, att
minst 20 företagare får finansiering med hjälp av Almi samt att erbjuda daglig support via
telefon till blivande och redan etablerade företagare. Förväntade långsiktiga effekter är
kompetensutveckling på individnivå och ökad sysselsättning inom målgruppen.

Entreprenörskap och nyskapande
Projektägare: Nyföretagarcentrum Väst
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Syftet är att skapa hållbara företag i Fyrbodal. Företagare ska genom information och
rådgivning få goda kunskaper i vikten av genomtänkt affärsidé med marknadsanpassning.

Entreprenörsarena Bohuslän med Entreprenörsparken
Projektägare: Entreprenörsarenan Bohuslän ideell förening
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Syftet är att öka tillväxten i hela Fyrbodal, inom fokusområdena medicinteknik, turism,
maritimt, handel, kvinnors företagande och unga entreprenörer. Det övergripande målet är
att öka antalet företag i Fyrbodal. Detta sker genom att identifiera utvecklingsbara företag
och entreprenörers initiativ som kan förädlas, utvecklas och växa.

IUC Väst
Projektägare: IUC Väst AB
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Verksamheten ska driva på konkurrenskraften och utvecklingen samt tillväxten inom
industriell tillverkning bland små och medelstora företag i Fyrbodal. IUC Väst ska vara ett
industriellt nav med kompetens att identifiera, analysera och förmedla rätt instanser till
företagens utvecklingsbehov.

Connect Väst Fyrbodal – Entreprenörskap i Fyrbodal
Projektägare: Connect Väst
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Connect Väst har till syfte att bidra till fler arbetstillfällen, entreprenörskap och tillväxt.
Insatserna riktas till start-ups samt små och medelstora företag. Connect har verkat i Västra
Götaland sedan år 2000 och används i många kommuner som verktyg för
näringslivssimulering. Förväntat resultat är att 20 företag ska ha genomfört språngbräda
eller företagsacceleratorn, 180 nyckelpersoner ska ha genomfört kompetenshöjande
insatser, 285 personer ska delta vid frukostmöten, seminarier och andra aktiviteter samt 29
mötesplatser.

11

Företagsklimat Fyrbodal
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Syftet är att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal för att underlätta för företagsamhet
så att fler små och medelstora företag kan växa och utvecklas. Detta ska ske genom
kompetensutveckling av personal som handlägger företagens ärenden i kommunen, jobba
med förvaltningsövergripande och genom ökad förståelse för varandras processer. Vidare
ska projektet också arbeta fram hållbara lösningar i form av verktyg och metoder samt
modeller som blir bestående efter projektets avslut.

Ägarskifte Micro
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Syftet med Ägarskiftet Micro är att fler små företag ska kunna drivas vidare genom att
erbjuda hjälp till ägarskiften. Projektet ska också undersöka vilken framtida hemvist
Ägarskifte Micro bör ha för att nå till så många företag som möjligt.

Företagsakuten Fyrbodal
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Företagsakuten ska möjliggöra hjälp till de företag som är i behov av akuta
rådgivningsinsatser. Syftet är bland annat att minska antalet konkurser i Fyrbodal. Målet är
att 25 procent av de företag som tar kontakt med Företagsakuten ska räddas från konkurs.
75 procent av företagen ska få hjälp att göra ett så bra avslut som möjligt. Minst tio företag
ska få hjälp av Företagsakuten under 2018.

Förstudie/analys: Utvecklings- och konkurrenskraftig näringslivsutveckling
Fyrbodal
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Förstudiens syfte är att få kunskap för att möta komplexa samhällsutmaningar, dels om
varje kommuns specifika förutsättningar i Fyrbodal och även om delregionens samlade
förutsättningar och möjligheter när det gäller näringslivsstruktur, innovationskraft och
kopplingar till andra politikområden. För att undvika att olika insatser inte kopplas ihop,
överlappar varandra eller får en negativ påverkan ur ett delregionalt perspektiv krävs en
helhetssyn och noggranna konsekvensanalyser vid utformning av insatser. Förstudien
kopplar till såväl strukturbildsarbetet som arbetet med kulturstrategiskt program och
initiativen inom kompetensförsörjning.
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Förstudie/analys: Gröna kluster Dalsland
Projektägare: Brålanda företagarförening
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Förstudiens syfte är att klarlägga förutsättningarna för att skapa ett grönt kluster på
Nuntorp i Dalsland.

Innovatum AB
Projektägare: Innovatum AB
Prioriterad VG2020-fråga: Utveckla test- och demonstrationsarenor
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
morgondagens näringsliv inom Teknikparkens definierade fokusområden.

En region för alla
Praktiksamordning Fyrbodal
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser och
mentorer
Syftet är att bidra till arbetet med att etablera ett gemensamt praktiksamordningsverktyg, ta
fram gemensam information och utveckla metoder i Fyrbodal. Vidare ska projektet arbeta
för att lyfta betydelsen av en strukturerad samverkan kring skola-arbetslivsfrågor, och
varför det är av yttersta vikt att arbeta strukturerat med detta och hur man kan göra det.
Målen är bland annat att etablera ett samverkansavtal kring praktiksamordning för
Fyrbodal, att införskaffa ett praktiksamordningsverktyg (praktikplats.se) på delregional
nivå och att genomföra piloter inom minst tre olika skolformer i projektet.

Kompetensplattformsarbete i Fyrbodal
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och
arbetslivet
Syftet med kompetensplattformsarbetet i Fyrbodal är att höja den generellt låga
utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen och att förse arbetslivet med rätt kompetens.
Målsättningar är att bland annat att få till stånd ett delregionalt kompetensråd som är aktivt
engagerande och styrande i kompetensplattformsarbetet i Fyrbodal, att arbeta för det
delregionala sammanhållande arbetet gällande utbildningsplanering utifrån
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arbetsmarknadens behov, att ha en lokal kompetensplattform som är aktiva i Fyrbodals 14
kommuner, att genom bevakning av projektutlysningar öka möjligheterna för
kommunövergripande projektsatsningar inom utbildnings- och
kompetensförsörjningsområdet samt att genomföra förstudier/utredningar inom
utbildnings- och kompetensområdet.

Kraftledningar
Projektägare: Innovatum Science Center
Prioriterad VG2020-fråga: Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och
ungdom
Projektets övergripande syfte är att fler väljer att utbilda sig inom teknik och
naturvetenskap för att därigenom öka rekryteringsunderlaget för företagen i Fyrbodal och
Östfold. Huvudmål för projektet är att skapa ”kraftledningar” mellan elever, lärare och
företag genom att etablera och testa kontaktytor och nätverk mellan dessa aktörer.

Förstudie: Dalsland kommer på besök
Projektägare: eDIT – Ett Dalsland i tillväxt
Prioriterad VG2020-fråga: Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt
lärande i företag och organisationer.
Både företag och offentlig sektor i Dalsland har stora rekryteringsbehov inom flera
branscher och yrkesroller. Informationen når dock inte potentiella hemvändare då det
anges att det finns en utbredd fördom både i och utanför Dalsland att det inte finns några
jobb i området. Förstudiemedlen ska möjliggöra att Dalsland kan komma på besök till
Stockholm för att prata med utflyttade invånare för att skapa ett intresse för att ta steget
och återvända. Arbetsgivarna får möjlighet att skapa en första kontakt med potentiella nya
medarbetare.

KOBRA
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt
lärande i företag och organisationer
KOBRA är ett svenskt-norskt-danskt projekt med medel från Interreg Öresund-KattegatSkagerrak. Genom att kommunalförbundet deltar vill man bevaka det delregionala
uppdraget, möjliggöra för kommuner som inte är deltagare i projektet att medverka via
kommunalförbundet, förankra och sprida information och resultat från projektet samt delge
erfarenheter från kommunalförbundets projekt som till exempel AURORA och
Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal.

Bohusbiennalen 2018
Projektägare: Thordénstiftelsen
Prioriterad VG2020-fråga: Investera i transportinfrastruktur som driver regional och
nationell utveckling
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I oktober 2018 genomförs den tredje Bohusbiennalen i Uddevalla. Arrangörer är
Thordénstiftelsen och Uddevalla Näringsliv i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund
och Uddevalla kommun. Vid Bohusbiennalen kommer Thordénstiftelsen att dela ut sitt
Bohuspris. Tema för 2018 års biennal är infrastruktur och kommunikationer. Huvudfrågan
är Bohusbanan och dess möjligheter till utveckling i regionen.

En region där vi tar globalt ansvar
Förstudie: Gröna baljväxter
Projektägare: Gröna kluster
Prioriterad VG2020-fråga: Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land
Syftet med förstudien är att göra en omvärldsbevakning angående aktörer, potential och
marknad kring frysta, lokalodlade baljväxter - från odling till konsument. Målet är att ta
fram underlag för ett treårigt genomförandeprojekt för ett brett sortiment av baljväxter till
svenska marknaden och för export.

Förstudie: Gröna möten Fyrbodal – en mötesplats för de gröna näringarna i
Fyrbodal
Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Prioriterad VG2020-fråga: Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land
Syftet med förstudien är att hitta former för Agroväst att på ett mer aktivt sätt bidra till
landsbygdsutvecklingen i Fyrbodal genom att arrangera aktiviteter tillsammans med
organisationer kopplade till de gröna näringarna, som till exempel Gröna klustret Nuntorp.
Den primära målgruppen är företag verksamma inom lantbruks- och livsmedelssektorn i
Fyrbodal, t ex jordbruks- och trädgårdsföretag, förädlande livsmedelsföretag (SME) samt
företag som levererar teknik, tjänster och insatsvaror till branschen.

En region som syns och engagerar
Position Väst
Projektägare: Fyrbodals kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland
Syftet med projektet är att växla upp effekterna genom att hitta former för att driva den
gemensamma etableringsservicen som en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. Detta
bedöms vara en viktig pusselbit i arbetet med den fysiska planeringen och
näringslivsutvecklingen i kommunerna i Fyrbodal. Genom verksamheten får kommunerna
en gemensam plattform som arbetar proaktivt med etableringsarbetet och
marknadsföringen av tillväxtområdet mellan Göteborg och Oslo. Dessutom innebär
projektet att Fyrbodal utgör en part till Business Sweden och kan vara mottagare av
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internationella etableringar. Syftet är också att dela med sig av konceptet till övriga
delregioner så att Västra Götaland ställer sig starkt i konkurrensen när företag i omvärlden
vill etablera sig på ett nytt geografiskt område.

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 2018 års
medel från regionutvecklingsnämnden har Skaraborgs kommunalförbund beviljat 27
projekt.

En ledande kunskapsregion
Entreprenörskap i grundskolan
Projektägare: Ung företagsamhet Skaraborg
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Projektet innebär en implementering av Ung Företagsamhets olika läromedel och
aktiviteter för grundskolan inom ämnet entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser.
Målsättningen är att utifrån genomförandeplanen erbjuda alla kommuner i Skaraborg ett
aktivt och systematiskt arbete med entreprenörskap i grundskolan. Projektet genomförs av
Ung Företagsamhet, i samarbete med de samverkanspartners som kan erbjuda nya
mötesplatser för utbildning, aktiviteter och inspiration för kreativitet. Detta skulle till
exempel kunna vara med science centers i regionen. Ung Företagsamhet utbildar och
genomför aktiviteter med målgrupperna elever och lärare samt samverkanspartners.

Entreprenörskap och företagande i vuxenutbildningar
Projektägare: Drivhuset Skaraborg
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Genom att integrera entreprenörskap som en naturlig del av vuxenutbildningar så som
yrkeshögskola, folkhögskola, yrkesvux mfl (exklusive Högskolan i Skövde) är syftet att
regionen kommer att få fler företagsamma unga individer samt att öka samhällets och
invånarnas förståelse och acceptans av entreprenöriellt tänkande. Projektansvariga vill ge
deltagarna alla förutsättningar att utveckla sitt personliga entreprenörskap, innovationer
och värden som bidrar till konkret nytta i samhället, främst genom ett eget företagande
men även i en anställning. De vill även utöver entreprenörskap i utbildningarna genomföra
innovationstävlingen Drivhuset24 där studenter får möjligheten att lösa verkliga case från
det omgivande samhället.

IFS Affärsrådgivning Skaraborg
Projektägare: ALMI Företagspartner Väst AB
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Syftet med verksamheten är att underlätta för personer med utländsk bakgrund att starta
företag och hitta finansiering för sina idéer samt att stödja befintliga företagare med
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utländsk bakgrund. Detta görs genom att stimulera till ett ökat företagande bland personer
med utländsk bakgrund och att öka kompetensen hos de enskilda invandrarföretagen
avseende kunskap om den svenska marknaden, företagsekonomi och finansiering.

Nyföretagande Skaraborg 17-19
Projektägare: Nyföretagarcentrum Skaraborg
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Syftet är att inspirera flera att våga och vilja satsa på eget företagande genom olika
inspirationsaktiviteter samt ge bättre förutsättningar för de som startar att överleva och
utvecklas genom mentorskap och utbildningar. Målet är att långsiktigt förändra attityder
till eget företagande och ett ökat nyföretagande som också kan överleva och växa på lång
sikt.

Gothia Science Park Inkubator
Projektägare: Gothia Innovation AB
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Gothia Science Park Inkubator ger stöd för att generera och utveckla fler tillväxtföretag
som säljer globalt och skapar kvalificerade arbetstillfällen lokalt. Verksamheten ska:





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 att ett
utvecklat och förnyat näringsliv och arbetsmarknad
Skapa intresse för Skaraborg- och Västra Götalandsregionen
internationellt genom framgångsrika start-ups, processer och metoder.

Revitalisering i Skaraborg
Projektägare: Högskolan i Skövde
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektet lyfter att forskning har visat att den viktigaste faktorn för att små och medelstora
företag väljer att inte växa är en avsaknad av tillväxtvilja hos företagsledningen. Trots detta
finns det företag som efter år av stagnation/stabilitet återigen går in i en tillväxtfas s.k.
revitalisering. Kunskapsläget om vilka faktorer som är avgörande för att företag ska
revitaliseras är i dagsläget är mycket knapphändigt. Under hösten 2015 genomfördes en
pilotstudie i Skara kommun. I huvudstudien avses hela Skaraborg studeras för att få en
djupare förståelse för företagsrevitalisering.
Projektet syftar således till att ”främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och
medelstora företag”. Mer specifikt handlar det om att i samverkan med kommunernas
näringslivsansvariga kartlägga det regionala näringslivet för att identifiera både företag
som har revitaliserats och företag med potential att revitaliseras.
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Processer för företagstillväxt i Skaraborg
Projektägare: Connect Väst
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektet består av tre viktiga delar; kompetens, kapital och nätverk. Deltagande företag får
tillgång till detta, bland annat genom processerna Språngbrädan® och
FöretagsAcceleratorn® där företagsledaren erbjuds handfast och praktisk handledning
samt verktyg och metoder för såväl strategisk som operativ nivå. Tillsammans med
Connect Västs övriga verktyg och metoder utgör detta en grund för företagens möjlighet
att nå ökad tillväxt.

IDC West Sweden – Hållbar industriell Utveckling
Projektägare: IDC West Sweden AB
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Syftet med insatsen är att koordinera och utveckla samverkan mellan aktörerna i
näringslivet i Skaraborgsregionen, med fokus på industriföretag. Detta sker genom att
stödja kompetensöverföring från högskolor och institut till små och medelstora företag,
samt genom att medverka till att förbättra innovationssystem och klusterbildning inom
relevanta branscher. Övergripande mål är långsiktigt stärka konkurrenskraften och
lönsamheten för industrin i Skaraborg.

IDC West Sweden – basfinansiering för år 2018 respektive 2019
Projektägare: IDC West Sweden AB
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Syftet med verksamheten är att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för
Skaraborgs tillverkande industriföretag. Det övergripande målet är att den tillverkande
industrin ökar sin konkurrenskraft, sin marknadsattraktivitet och sitt ansvarstagande för
framtiden genom omställning till en alltmer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess.

Skaraborgsdagen – för tillväxt i Skaraborg
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektet syftar till att skapa en attraktiv, årligen återkommande mötesplats för beslutsförfattare inom
offentlig verksamhet och näringslivet i Skaraborg. Tema är Skaraborgs tillväxt, beakta Skaraborg ur
ett omvärlds- och framtidsperspektiv och visa på goda exempel i Skaraborg.

Smart Agri
Projektägare: Agroväst Livsmedel AB
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för små och medelstora
teknikföretag att utveckla och testa nya, smarta tekniklösningar och metoder för en
intensifierad, hållbar och säker livsmedelsproduktion. Genom stärkt samhandling mellan
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de innovationsstödjande aktörerna Agroväst, Gothia Innovation och RISE Biovetenskap
och material kan ett bättre utvecklingsstöd till målgruppen erbjudas och delregionala
konkurrensfördelar tillvaratas, som t ex långa värdekedjor, forsknings- och
utvecklingsstrukturer inom IT, tillverkningsindustri samt jordbruk och livsmedel.

Stärkt företagsklimat
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Projektet syftar till att skapa en förändring som bidrar till ökad tillväxt för små och
medelstora företag i Skaraborg. Genom olika former av insatser skapa ett förbättrat
näringslivsklimat som underlättar företagandet i alla femton kommuner i Skaraborg.
Övergripande mål är:



att skapa ett nytt och serviceinriktat arbetssätt gentemot näringslivet som
präglas av tillgänglighet, enkelhet och snabb service
att skapa service och myndighetshantering av hög kvalitet för företagare
på lokal nivå

En region för alla
Fullföljda studier genom trygghet och studiero
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och
avhoppen från skolan minskar
Projektet syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor kompetens- och
metodstöd i form av ett fortbildningskoncept. Syftet med konceptet är att bidra med
kunskap som vilar på en vetenskaplig grund för att skolor på ett främjande, förebyggande
och akut åtgärdande sätt ska kunna skapa optimala lärmiljöer präglade av trygghet och
studiero för alla elever. Projektet syftar även till fortsatt utveckling av samverkan mellan
Skaraborgs kommuner kring arbetet med att främja fullföljda studier.

U.M.A - Utbildning, Mentorskap, Affärsutveckling
Projektägare: Coompanion Skaraborg
Prioriterad VG2020-fråga: Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom
vägledning och validering
Projektet riktar sig främst till de elva arbetsintegrerade sociala företagen i Skaraborg och
bygger arbetet med affärsutveckling. Arbetet utgår från en modell som varvar
nätverksträffar med träffar i företagen och eget arbete som ska redovisas. Under arbetets
gång kommer företagen att arbeta med: analys av nuläget, värderingar av styrkor och
svagheter, trender och möjligheter, mål och vision. De använder sig av Coompanions
verktyg för affärsutveckling där deltagarna får arbeta, att prioritera och fokusera,
engagerade medlemmar mm som är viktiga delar i en handlingsplan/affärsplan. Kontakter
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tas med det lokala näringslivet för att bygga upp en relation som leder fram till ett
fungerande mentorskap. Syftet är att de arbetsintegrerade sociala företagen ökar sina
affärer, blir mer hållbara och i högre omfattning oberoende. Det skapar i sin tur en
situation av empowerment för både företaget och företagarna som gör att de kan anställa
fler.

Strategisk samordning kompetensförsörjning
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt
lärande i företag och organisationer
Kommunalförbundet ska i nära samverkan med medlemskommunerna och andra aktörer
verka för att tillgodose arbetsmarknadens behov av kompetent arbetskraft genom att
stimulera och utveckla hållbara strukturer för en efterfrågestyrd kompetensförsörjning
inom såväl privat som offentlig sektor. Projektet utgår från att bättre matchning på
arbetsmarknaden leder till ett starkare och mer konkurrenskraftigt Skaraborg.

KOBRA
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt
lärande i företag och organisationer
KOBRA är ett Interreg-finansierat projekt inom Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak.
Fokus ligger på regional tillväxt genom effektiv kompetensförsörjning. Det ska ske genom
kompetensmäklare, analys och leverans av behovsbaserade utbildningar. Hela projektet
består av 26 partner. Region Midtjylland i Danmark är huvudprojektägare och övriga
regioner från Norge och Sverige är Aust-Agder, Vestfold, Halland och Västra Götaland.
Samordnare av de svenska parterna är Westum på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
Westum är ett nätverk för lärcentra-samarbete i Västra Götaland och Halland.

EDCS - Bas
Projektägare: Equality Development Center Skaraborg (regionalt resurscentrum för
jämställdhetsutveckling)
Prioriterad VG2020-fråga: Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt
lärande i företag och organisationer
Resurscentraverksamheten inom EDCS har som övergripande syfte att driva på utveckling av
genusmedvetna strukturer och arbetsformer inom det delregionala och regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet inom regionen. Insatsen ska bidra till konkret utveckling av verksamhetsanpassade
verktyg som skapar förutsättningar för kvinnor och män att likvärdigt kunna använda sina fulla
resurser som aktörer inom utvecklingsarbetet. Detta oavsett ålder, ursprung, religion, sexualitet och
funktionsförmåga. Målet är att tillväxt- och utvecklingsarbetet i Skaraborg arbetsmetoder som
omvandlar generell kunskap om jämställdhetsintegrering till konkreta verksamhetsanpassade
verktyg. Dessa förväntas bidra till jämställd utveckling inom de prioriterade frågor som lyfts fram i
genomförandeplanen.
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Möjligheternas värld
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta
framtidens kompetensbehov
Teknikcollege Skaraborg lyfts som en mötesplats för det lokala näringslivet,
fackförbunden och utbildningsanordnarna för att i dialog utbilda medarbetare för
företagens behov och regionens kompetensförsörjning. Möjligheternas värld är en arena
där detta kan ske och där ungdomar får en inblick i alla de spännande jobb som
teknikbranschen kan erbjuda. Möjligheternas värld är ett teknikevent där företag och
gymnasieutbildningar tillsammans kommunicerar kring dagens teknik till elever i årskurs
åtta och till nyanlända på språkintroduktionen.
Syftet är att:
 Skapa en ny, öppen mötesplats för att visa ny teknik och lösningar i ett
praktiskt sammanhang
 Stärka återväxten inom industri och teknik genom att på ett nytt innovativt
sätt ge bilder av spännande arbetsuppgifter inom teknik
 Stärka Skaraborg som industri- och teknikregion

Förstudie: Indikativ lokaliseringsutredning
Projektägare: Skövde kommun
Prioriterad VG2020-fråga: Investera i transportinfrastruktur som driver regional och
nationell utveckling
Genom förstudien avses att gemensamt ta ett första steg för att underlätta för att få objektet
ytterligare dubbelspår i ny sträckning Alingsås – Göteborg med som namngivet objekt i
kommande nationell plan för transportinfrastrukturen. Den regionala strukturbilden med
systemanalyser och framtidsbilder för ”nätverksstaden” Skaraborg uppges få reella
förutsättningar att förverkligas och stödjer på så sätt en hållbar utveckling i Västra
Götaland.

Förstudie: Gemensam digital utveckling
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla
Projektets syfte är att utveckla gemensamma digitala tjänster för Skaraborgs invånare och
företag vilket ska resultera i:
 Ökad tillgänglighet av kommunens tjänster till näringsliv och invånare
 En enklare vardag för privatpersoner och företag
 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
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Strukturbild Skaraborg – genomförande
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Utveckla en regional framtidsbild för Västra Götalands fysiska
struktur – till exempel byggnation, trafikplanering och kollektivtrafik
Strukturbild Skaraborg har genom en inledande förstudie och ett projekt under perioden
2013-2015 identifierat strategier för hur Skaraborg kan utvecklas genom fysisk planering.
Fokus under den aktuella projektperioden (2018–2020) kommer att vara att stödja arbetet
med att etablera en gemensam struktur för det som finns i avsnitt 4.3 i Skaraborgs
genomförandeplan: Driva offensiva insatser för att etablera nya verksamheter i Skaraborg.

En region där vi tar globalt ansvar
Jag är en del av biosfären
Projektägare: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle
Prioriterad VG2020-fråga: Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera
hållbara värderingar
Kärnan i projektet är en utställning som visas på Naturum vid Läckö slott mars 2018-dec
2018. Målet är att nå minst 100 000 människor under 2018 med utställningens och
projektets innehåll. Här ges kunskap från Biosfärområdet om hållbar utveckling, de globala
miljömålen i Agenda 2030 och hur medveten och hållbar konsumtion kan bidra till en
positiv framtid. Utställningen består av en stor väggbild. Genom en app i telefonen eller
med en ipad framför bilden ges fördjupad inblick i pågående och väntade globala
miljöutmaningar. Dessutom visas en film och besökarna kan fördjupa sin kunskap genom
touchskärmar. Goda hållbarhetsexempel som pågår inom Unescos modellområde för
hållbar utveckling (Lidköping, Götene och Mariestad) lyfts fram för att bidra till ökade
hållbara värderingar. Projektet innefattar också föreläsningar där representanter från alla
delar av samhället bjuds in. En naturslinga på Läckö skapas med tema hållbarhet. Alla
Skaraborgs kommuner bjuds in att besöka utställningen på Läckö samt att visa
utställningen under 2019.

Förstudie: Skaraborg och de globala målen
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera
hållbara värderingar
Konferensen beskriver det utvecklingsarbete som bedrivs i Västra Götaland och Skaraborg.
Halvtidsutvärderingen av tillväxt- och utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020 ska
presenteras. Konferensen ska också tydliggöra för Skaraborgs kommuner hur de av FN
beslutade globala hållbarhetsmålen kommer att påverka dem. Likaså att hålbarhetsmålen
kommer att påverka framtagandet av en ny regional strategi inför nästa programperiod.
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En region som syns och engagerar
Geopark platåbergens landskap
Projektägare: Grästorps kommun
Prioriterad VG2020-fråga: Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att
stärka besöksnäringen
Målet med projektet är att platåbergslandskapet i Västra Götaland ska bli en svensk
geopark enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) definition samt att bli en av
UNESCO:s globala geoparker. Syftet är att stärka den lokala stoltheten till området och
skapa förutsättningar för en profilering inom besöksnäringen mot Geopark, vilket kan
attrahera fler målgrupper till området.

Visit Skaraborg – en del av Västsverige
Projektägare: Next Skövde Destinationsutveckling AB
Prioriterad VG2020-fråga: Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att
stärka besöksnäringen
Projektets övergripande syfte är att skapa en långsiktig samverkansplattform under
samlingsnamnet ”Visit Skaraborg” och därigenom inspirera till besök i Skaraborg, både
genom digitala kanaler och genom ett fysiskt ”visitor center”. Förväntat resultat av
projektet är samordning av information i olika digitala kanaler, en pilot av framtidens
mötesplats i form av ett nyskapande ”showroom” av pop up-karaktär som inspirerar till
besök genom releaser, utställningar etc. i det nybyggda Regionens hus i Skövde.

Internationell affärsutveckling mellan Skaraborg och Midwest
Projektägare: Lidköpings kommun
Prioriterad VG2020-fråga: Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i
Västra Götaland
Projektet syftar till att stötta små och medelstora företag och organisationer i Skaraborg att
utvecklas och växa lokalt genom att arbeta globalt. Vidare är syftet att stärka Skaraborgs
attraktionskraft för affärsrelationer, utveckling av befintliga företag och nyetableringar
samt att bevara, stärka och utveckla nya affärsrelationer i Midwest, USA. En svensk
internationell affärsutvecklare från Skaraborg har varit delaktig i samarbetet sedan flera år
tillbaka och lärt känna den amerikanska näringslivsmarknaden och nyckelpersonerna väl.
Detta innebär att möjligheter för små och medelstora företag och organisationer i
Skaraborg att navigera på den amerikanska marknaden skapas. En handlingsplan att arbeta
utifrån kan till exempel innebära att förenkla och assistera vid kommunikation mellan
företag och organisationer i Skaraborg och Midwest, att verka som ambassadör för
Skaraborg på plats i Midwest och i Skaraborg samt att arbeta för aktiv marknadsföring av
Skaraborg för amerikanska intressenter.
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Göteborgsregionen
I Göteborgsregionens kommunalförbund/Business Region Göteborgs genomförandeplan
(som utgörs av fyra politiskt antagna dokument) ingår alla VG2020s prioriterade frågor.
Inom ramen för 2018 års medel från regionutvecklingsnämnden har Göteborgsregionens
kommunalförbund/Business Region Göteborg beviljat nio insatser.

En ledande kunskapsregion
Företagsutveckling
Projektägare: Business Region Göteborg
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
Företagsutvecklings uppdrag är att uppmuntra och stödja att fler nya företag startar, fler
överlever och fler växer både nationellt och internationellt. Vårt uppdrag är också att
samverka mellan näringsliv, andra organisationer/aktörer och Göteborgsregionens
kommuner. Verksamhetsområden är Starta-företagskurs, Företag365 workshopserie för
nystartade företag, samordningsmodellen, etablering av entreprenörskvarter, Business
center Angered, Expedition Framåt och Tillväxt turism.

Omvärldsbevakning, förstudier/tillväxtanalys
Projektägare: Business Region Göteborg
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
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
Prioriterad VG2020-fråga: Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella
konkurrenskraft
Kluster & Innovation, som är ett av Business Region Göteborgs tre kärnområden,
fokuserar på ett antal klusterinitiativ som utvecklar Göteborgsregionens näringsliv inom
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. Under 2018 startas
Gothenburg Climate Partnership (klimatprotokollet) i syfte att bidra till att nå Göteborgs
stads klimatmål om en hållbar utsläppsnivå av växthusgaser.
Under 2018 prioriteras klusterinitiativ i egen regi eller tillsammans med andra aktörer inom
följande områden:
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Transporter & Fordon
Infrastruktur & Logistik/Maritimt genom bl.a. Logistik och
Transportstiftelsen, Logistic Hub Scandinavia
Energi, kemi & material genom bl.a. Interreg-projektet ”Northern
Connections”, Horizon2020- projektet ”Bioreg”, Västsvenska Kemi- och
materialklustret
Kulturella & Kreativa Näringar genom bl.a. ADA, innovationslabb
Maritimt genom bl. a. projektet PERISCOPE, västsvenska maritima
klustret

Regional samverkan i Göteborgsregionen
Projektägare: Business Region Göteborg
Prioriterad VG2020-fråga: Stimulera ökat entreprenörskap
BRG:s uppdrag är beroende av en stark regional förankring, inte minst med hänsyn till
globaliseringen, teknikskiften och den växande arbetsmarknadsregionen. För att
möjliggöra uppdraget krävs ett nära samarbete med GR och GR-kommunerna.
Arbetet bedrivs främst via nätverket för näringslivsansvariga (NA-nätverket) och via
regelbundna ledningsmöten med GR samt deltagande i varandras tjänstemannanätverk.
NA-nätverket är en arena för strategiska och operativa näringslivsfrågor.
Målsättningarna är att:
- Öka samverkan
- Förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen
- Planera för tillväxt (verksamhetsmark, infrastruktur)
- Öka nyföretagandet
- Förbättra kompetensförsörjningen
- Öka attraktionskraften för Göteborgsregionen
Målgrupp är i första hand näringslivsansvariga men även kommundirektörer och andra
kommunkollegor och GR. Månatliga möten hålls där arbetet bedrivs i olika fokusgrupper
utifrån målsättningarna. Nätverket utbyter idéer, erfarenheter och kunskaper som förväntas
gagna det regionala samarbetet såväl som att stärka det lokala näringslivsarbetet och den
egna kommunens verksamhet.

En region för alla
Fokus VG2020 – Sammanhållen arena för ungdomars möjligheter till
praktik, ferieplatser och mentorer
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser och
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mentorer
Regeringen vill återinföra obligatorisk prao i grundskolan och specialskolan. Syftet är att
ge alla högstadieelever jämlika möjligheter att prova på ett yrke och få konkreta
erfarenheter och kunskaper om arbetslivet som stöd inför framtida val av utbildning och
yrkesinriktning. Bestämmelserna avses träda i kraft den 1 juli 2018.
GR har genom praktikplatsen.se arbetat med prao inom grundskolan länge och flertalet
kommuner i regionen har ett väl fungerande arbete. Utmaningen är dock att alla inte är
med då det varit frivilligt att erbjuda prao. Behovet av antalet platser kommer att öka
drastiskt och fler elever behöver få tillgång till praktikplatser i praktikplatsen.se. Idag
anskaffar praktikplatsen.se praktikplatser genom nätverk av befintliga företag och
organisationer och mycket telefonförsäljning. Insatser behövs för att mer strategiska
anskaffningsmetoder av praktikplatser kan utvecklas och börja tillämpas. T ex så behöver
offentlig sektor erbjuda fler platser och det behöver skapas möten och nätverk där olika
förvaltningar levererar platser utifrån beslutade nyckeltal. Insatser behövs även gentemot
näringslivets branschorganisationer och andra typer av medlemsorganisationer för att
kunna anskaffa större volymer av platser.

Kompetensförsörjning
Projektägare: Business Region Göteborg
Prioriterad VG2020-fråga: Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och
arbetslivet
Syftet med projektet är att underlätta företagens kompetensförsörjning på kort och lång sikt
oavsett konjunkturläge. Detta ska ske genom bättre matchning av arbetslösa och befintliga
medarbetare till framtidens kompetenskrav med mer relevanta utbildningar utifrån
näringslivets behov.
Mål för projektet är att skapa nya mötesformer mellan arbetslösa och företag, få igång ett
övergripande regionalt kompetensråd, öka samverkan mellan skola- näringsliv och öka
entreprenörskapskompetensen i skolan, ta fram en kampanj för att få fler företag att ta
emot PRAO, att ge SME ökad kunskap om betydelsen av att arbeta med sin egen
kompetensförsörjning, att locka fler ” talanger” från andra länder att vilja arbeta i
Göteborgsregionen och att underlätta processen. Målgrupper är företagare,
utbildningsaktörer, arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedling, GR-kommunerna, GR
samt arbetssökande.

Fokus VG2020 - Kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och
segregation
Syftet med projektet är att bidra till ökad kunskap och verksamhetsutveckling för effektiva
arbetssätt i GR-kommunerna kring en hållbar integration samt att bidra till en bättre
kompetensförsörjning med fokus på välfärdssektorn. Projektet syftar till att förstärka det
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pågående arbetet inom tidigare beviljade projekt som är kopplade till VG 2020. Vidare är
syftet att förstärka GRs arbete med de inriktningar som anges i verksamhetsplanen. Inom
arbetsmarknadsområdet ska GR verka för att bland annat skapa en bättre balans mellan
efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden, förbättra samarbetet med andra myndigheter
vad gäller en fungerande arbetsmarknad och att GR-kommunerna ska upplevs som
attraktiva arbetsgivare.
Den övergripande målsättningen är att bidra till en bättre kompetensförsörjning och
inkludering av de grupper som är arbetslösa med särskilt fokus på nyanlända. Detta sker
genom ett antal delmål som vart och ett syftar till att uppnå den övergripande
målsättningen. Till delmålen kopplas ett antal aktiviteter som ska genomföras inom
projektet.

Fokus VG2020 – Utveckla samordning inom utbildningssystemen för att
möta framtidens kompetensbehov
Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund
Prioriterad VG2020-fråga: Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta
framtidens kompetensbehov
Syftet är att kartlägga och initiera strategiska insatser som skapar förutsättningar för fler,
och även effektivare användning av, praktikplatser för gymnasie- och vuxenstuderande
(s.k. APL-platser) primärt inom vård & omsorg och barn & fritid. GR avser t ex initiera en
pilotverksamhet med ett branschråd för förskola för att kunna hantera
kompetensförsörjningsfrågan på strategisk nivå. I dagsläget ökar barn- och
fritidsprogrammet och söktrycket till utbildningar till barnskötare har flera hundra i kö,
men utbildningsanordnare och GR stoppas av att det inte finns APL-platser att erbjuda.

En region som syns och engagerar
Etablering och investering
Projektägare: Business Region Göteborg
Prioriterad VG2020-fråga: Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland
Projektet syftar till att attrahera nya företagsetableringar inom fordonsindustrin, handel och
stadsutveckling (byggföretag). Målsättningen för perioden är att få till stånd kvalificerade
etableringar/investeringar inom nämnda branscher samt att arbeta upp en bra mängd
”leads” som kan leda till etableringar i framtiden.

