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Uppföljning - delregionala tillväxtmedel 2019
Föreliggande rapport syftar till att belysa de delregionala medel som fördelas årligen i
enlighet med regionutvecklingsnämndens, miljönämndens respektive kulturnämndens
detaljbudgetar. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella underlag, som
genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 2019.
Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson, enheten samhällsanalys. Rapporten
återfinns även på www.vgregion.se/rapporter/delregionala2019 samt i Analysportalen
(www.vgregion.se/analysportalen). Där återfinns även tidigare årens uppföljningar vad
gäller de delregionala tillväxtmedlen.

Bakgrund
Under 2019 har delregionerna tilldelats sammanlagt 52,5 mnkr fördelade på 42,5 mnkr från
regionutvecklingsnämnden (RUN), 4 mnkr från miljönämnden (MN) och 4 mnkr från
kulturnämnden (KUN) för projekt. Kulturnämnden tilldelar som tidigare även ytterligare
medel för deltidstjänst med högst 350 tkr för Göteborgsregionen och 550 tkr för respektive
kommunalförbund Fyrbodal, Skaraborg och Boråsregionen. Beloppen uppgår till samma
nivå som föregående år. Någon genomgång av medlen till deltidstjänsterna görs inte i
denna uppföljning.
Tabell 1: Delregionala tillväxtmedel från respektive nämnd för år 2019

Tillväxtmedel 2017
Fyrbodal
Boråsregionen
Skaraborg
Göteborgsregionen
Göteborgsregionens kommunalförbund
Business Region Göteborg
Kultur- och fritidsnätverket
Totalt

RUN
8 500 000
8 500 000
8 500 000

MN
1 000 000
1 000 000
1 000 000

2 000 000
15 000 000

400 000
600 000

42 500 000

4 000 000

KUN
1 550 000
1 550 000
1 550 000

Sammanlagt
11 050 000
11 050 000
11 050 000

1 350 000
6 000 000

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

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

Tillväxtmedel ska
 användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala





Miljö





Kultur





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

Den delfinansiering som går till en tjänsteperson har till huvudsyfte att:

utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner,
kulturliv, näringsliv och det civila samhället,

vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela
delregionen

samarbeta med koncernavdelning kultur och kulturnämnden i
olika utvecklingsfrågor

stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen

utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala
kulturplan 2016–2019 samt framarbetning och implementering av
Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020–2023

årligen rapportera utvecklingsprocesser och insatser som
genomförts av tjänsten inom ramen för kulturnämndens stöd

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

Genomförande 2019
Rapporten har som tidigare år fokus på det genomförande som skett inom ramen för de
delregionala tillväxtmedel som Västra Götalandsregionen delegerar till
kommunalförbunden respektive BRG. Sammanlagt har 1051 insatser under 2019
medfinansierats med VGR-medel på 47 590 tkr. Upptagna insatser bedöms sammantaget

Baserat på de underlag som inkommit i samband med rekvirering av medel. I denna summering har
insatserna vid kultur- och fritidschefsnätverket räknats som en.
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ha en förväntad omslutning på drygt 236 444 tusen kronor. Av de 105 insatserna2 är det 66
stycken som erhållit medel från regionutvecklingsnämnden, 17 från miljönämnden och 24
från kulturnämnden Av projekten är det två som har erhållit medel från två nämnder.
Nedanstående figur ger en samlad bild av kommunalförbundens projektbeslut för 2019 av
de delregionala medlen i relation till områdena i VG2020. Som även tidigare årens
uppföljningar har visat sker de allra flesta insatser inom områdena som berör
entreprenörskap och företagande respektive kraftsamling på styrkeområden vilket får
sättas i relation till att regionutvecklingsnämndens medel är mycket större än de två andra
nämndernas. Längre fram i rapporten finns motsvarande uppgifter i tabellform nedbrutna
på respektive kommunalförbund och prioriterad fråga (1–32). En tabell med markering
vilka prioriterade frågor från VG2020 som ingår i respektive delregions genomförandeplan
bifogas, se bilaga 1.
Figur 1: Delregionala tillväxtmedel (i tkr) 2019 fördelade på prioriterade områden i VG2020

I figuren nedan ges bilden av beviljade medel för åren 2014–2019. Området Ett gott klimat
för kreativitet, entreprenörskap och företagande är klart störst och cirka 42 procent av
medlen har beslutats inom det området. Näst störst är området Internationell
konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden dit cirka 20 procent av medlen
beslutats.

Medlen till kultur- och fritidschefsnätverket räknas här som en insats. Vad gäller Göteborgsregionen
redovisas detta i vissa fall i typer av insatser och inte i konkreta projekt. Varje typ av insats, t.ex.
Företagsutveckling, har räknats som ett projekt.
2
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Figur 2: Delregionala tillväxtmedel 2014–2019 (tkr) fördelade på prioriterade områden i VG2020

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

Boråsregionen
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Boråsregionen lyft fram nio stycken som ska
vara vägledande i delregionala utvecklingsarbetet, dessa återfinns i bilaga 1.
Kommunalförbundet anges komma att bedriva arbete inom alla de 32 frågorna, på olika
nivåer, men tillväxtmedlen är inriktade på att främja insatser inom ramen för de nio frågor
som är utvalda i den delregionala genomförandeplanen.
Genomförandeplanen utgör det vägledande dokumentet för att styra resurser mot de nio
prioriterade frågorna. Planen kompletterar de övriga styrdokument som antagits i
delregionen, exempelvis Direktionens prioriteringar och den delregionala kulturplanen.

Genomförande 2019
De insatser för tillväxt och regional utveckling som Boråsregionens direktion beviljade
under 2019 omfattar sammanlagt cirka 26 767 tkr. Av dessa utgör cirka 7 783 tkr
tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med
detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i nedanstående figur och tabell.
Insatserna består av 23 beslut varav 16 med medel från regionutvecklingsnämnden, 3 från
miljönämnden och 4 från kulturnämnden. Av besluten är det åtta som återfinns även i förra
årets rapport och därmed troligen är fleråriga. Se bilaga 2 för en komplett lista över
projekt.
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Nedanstående figur och tabell visar hur insatserna under 2019 fördelas enligt de
prioriterade områdena respektive frågorna i VG2020. I figuren anges beslutade
tillväxtmedel medan i tabellen anges såväl tillväxtmedel från berörda nämnder som den
angivna totala omslutningen i projekten.
Figur 3: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2019 – fördelat på prioriterat område i VG2020

Att notera i figuren ovan är det nästan 45 procent av medlen som fördelas till insatser inom
området entreprenörskap. Övriga områden som kommunalförbundet har medfinansierat
medel till ligger runt 1 000 tkr per område. Som lyftes ovan var det i genomförandeplanen
9 av 32 prioriterade frågor i VG2020 med i genomförandeplanen. Dessa nio frågorna
fördelas i sex av VG2020-områden. Inga medel har fördelats till projekt som kategoriserats
inom områdena Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden,
Bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv samt
Ansvarsfull och hållbar konsumtion då dessa inte ingår i genomförandeplanen för
Boråsregionen.
Tabell 4: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2019 och beräknad total projektomslutning – fördelat
på prioriterad fråga i VG2020
TillväxtTillväxtTillväxt- Förväntad
medel
medel
medel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
1. Stimulera ökat entreprenörskap
3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag

2 437 500

11 401 000

110 000

117 500

1 051 400

2 102 800

610 000

1 220 000

310 000

330 000

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

7

En region där vi tar globalt ansvar
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för
hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och
land

1 000 000

6 141 000

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

1 204 000

Summa

5 782 900

60 000

1 000 000

2 880 760

1 000 000

26 767 260

2 574 200
1 000 000

Av beviljade projekt är det drygt en fjärdedel av projekten (7 av 23) som drivs av
Skaraborgs kommunalförbund. Dessa satsningars andel av de delregionala medlen är cirka
47 procent.
Nedanstående figur visar den totala finansieringsbilden i de projekt som tilldelats
delregionala tillväxtmedel under 2019 i Boråsregionen.
Figur 4: Medfinansiering (tkr) i Boråsregionens beslut om tillväxtmedel 2019

I fem av insatserna som erhållit delregionala tillväxtmedel anges även annan
medfinansiering från Västra Götalandsregionen. Totalt handlar det om 2 498 tkr utöver de
delregionala medlen. Ett av projekten som har annan VGR-medfinansiering är Ökat
entreprenörskap och intraprenörskap för studenter i Sjuhärad som rör VG2020-tema En
ledande kunskapsregion och där den övriga VGR-finansieringen kommer från
regionutvecklingsnämnden. Inom samma tema erhåller Ung Företagsamhet delregionala
medel samt verksamhetsbidrag från regionutvecklingsnämnden. Därtill erhåller Miljöbron
som rör temat En region som tar globalt ansvar verksamhetsbidrag från såväl
regionutvecklingsnämnden som miljönämnden. De sista två projekten som även erhållit
annan VGR-medfinansiering återfinns inom VG2020-tema En region som syns och
engagerar. Det gäller Etablerandet av en Ljudkonstrunda i 7-häradsbygden respektive
(X)sites Sjuhäradsrundan.
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Som lyfts tidigare anges i överenskommelsen att man bör undersöka möjligheten om andra
finanseringsverktyg än regionala och kommunala medel är möjliga. Som exempel nämns
nationella program och EU:s fonder och program. De beviljade insatserna har sammanlagt
erhållit 911 tkr från övriga statliga aktörer och EU. Detta motsvarar cirka tre procent. Av
de insatser som erhåller stöd från övriga statliga aktörer är sådana där också annan VGRfinansiering ingår.
För hela VG2020-perioden 2014–2019 har sammantaget 98 insatser3 erhållit delregionala
tillväxtmedel med 47 240 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 242 967 tkr. I
figuren nedan framgår att den största delen av medlen har gått till området Ett gott klimat
för kreativitet, entreprenörskap och företagande.
Figur 5: Tillväxtmedel (tkr) Boråsregionen fördelat per prioriterat område 2014–2019

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
Från och med 2018 finns det med i överenskommelsen för regionutvecklingsnämndens
medel att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra
Götaland minskar. Frågor har ställts både 2018 och 2019 om hur detta har hanterats. Vad
gäller 2019 anges från kommunalförbundet att någon förändring sedan 2018 inte har skett
och ingen specifik strategi är framtagen för detta förutom punkterna i VG2020.
Kommunalförbundet lyfter i sitt svar att projekten indirekt påverkar att minska
klimatutsläppen på olika sätt. Projekt som särskilt har haft fokus på frågan och som lyfts
fram är Hållbar framtid Sjuhärad – miljöstrategisk samverkan, Hållbar landsbygd
Sjuhärad och Miljöbron. Projekten är finansierade av miljönämndens delregionala medel.
Vad gäller Hållbar framtid Sjuhärad – miljöstrategisk samverkan lyfts bland annat att detta
projekt har resulterat i ett fördjupningsprojekt (Regional avfallsplan i Boråsregionen) som
syftar till en gemensam avfallsplan för medlemskommunerna. Fördjupningsprojektet
finansieras inte genom de delregionala medlem utan av medverkande medlemskommuner.
3

De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.
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Hållbar framtid Sjuhärad har även arbetat med att arrangera en utbildningsdag för
upphandlare med fokus på hållbara och klimatsmarta upphandlingar samt kartlagt
tillgången av fossilfria bränslen i Boråsregionen. Resultatet från kartläggningen låg till
grund för en projektansökan till ett fördjupningsprojekt (Fossilfri Boråsregion) för att öka
tillgång och produktion av bland annat fossilfria bränslen som biogas, vätgas och
laddinfrastruktur. Under 2019 lyfter Kommunalförbundet att projektet Hållbar landsbygd
Sjuhärad arbetat med Hemester som är ett av tre fokusområden. En del i arbetet har varit
att kartlägga och inspirera invånarna i Sjuhärad hur de kan ändra sitt resmönster och
semestra på hemmaplan.

Koppling till kulturstrategin
För de projekt som har erhållit delregionala medel från kulturnämnden ska även koppling
till kulturstrategin anges. I underlaget från kommunalförbundet används de riktlinjer som
finns för att konkretisera de fem strategiska områdena i kulturstrategin.
Tabell 4: Kulturprojekt fördelat på områden i kulturstrategin
Projekt
Ljudkonstrunda Sjuhärad / Ideella
kulturföreningen Bikupan
(X)sites Sjuhäradsrundan /
Konstnärscentrum Väst
Art Center Sjuhärad / Teater nu
Gränsbygd Sjuhärad / Ulricehamns
kommun

Strategiska områden
Gynnande av nyskapande, Utvecklande kapaciteter
Gynnande av nyskapande, Utvecklande kapaciteter, Ökad
internationalisering
Gynnande av nyskapande, Utvecklande kapaciteter, Nyttja tekniken
Ett vidgat deltagande, Utvecklande kapaciteter, Nyttja tekniken

Fyrbodal
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Fyrbodal lyft fram tjugo stycken som
bedömts vara särskilt angelägna att genomföra för att kunna uppnå en gynnsam utveckling
av delregionen. I genomförandeplanen framgår vilka områden som prioriteras. I deras
årliga verksamhetsplan anges att ”hur-frågorna” som ambitionsnivåer, konkreta aktiviteter
och förväntade resultat, kommer att besvaras.

Genomförande 2019
Under 2019 omsluter de insatser som Fyrbodal direktion fattat beslut om sammanlagt cirka
81 925 tkr i insatser för tillväxt och regional utveckling. Av dessa utgör drygt 10 306 tkr
tillväxtmedel beslutade i nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med
detaljbudget. Fördelningen per nämnd återfinns i tabell 6.
Antal beslut för 2019 uppgår till 39 stycken, varav 20 avser medel från
regionutvecklingsnämnden, 6 från miljönämnden, 12 från kulturnämnden och 1 med medel
från såväl regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. Av besluten är det 13 som
återfinns även i förra årets rapport och troligen är fleråriga. Se bilaga 2 för en komplett
lista över projekt.
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Figur 5: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2019 – fördelat på prioriterat område i VG2020

Som tidigare år i Fyrbodal är det mest beviljade medel (40%) till området som rör
entreprenörskap och företagande. I tabellen nedan framgår att dessa medel främst går till
området om entreprenörskap respektive att främja konkurrenskraftiga små och medelstora
företag.
Tabell 6: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2019 och beräknad total projektomslutning – fördelat på
prioriterad fråga i VG2020
Förväntad
Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
1. Stimulera ökat entreprenörskap
2. Skapa förutsättningar för att förverkliga
idéer och starta företag
3. Främja konkurrenskraftiga små och
medelstora företag
6. Utveckla test- och demonstrationsarenor
där nya idéer omsätts till praktik

1 550 0004

100 000

550 000

9 675 000
6 280 000

1 725 000

100 000

22 802 270

1 468 750

300 000

25 087 500

En region för alla
9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik,
ferieplatser och mentorer
15. Stärka möjligheterna till
kompetensförsörjning och livslångt lärande i
företag och organisationer

100 000

1 832 737

1 268 750

4 237 500

En region där vi tar globalt ansvar
21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland
ledande på utveckling av hållbara lösningar

26 250

130 000

I sammanställningen från Kommunalförbundet Fyrbodal har ett projekt angetts vara kopplad till
VG2020-området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. I sammanställningen
ovan har projektet då det rör Ung företagsamhet lagts under VG2020-frågan Stimulera ökat
entreprenörskap.
4
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23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och
en testarena för hållbar landsbygdsutveckling
och samspelet mellan stad och land
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion
och kommunicera hållbara värderingar

350 000

700 000

250 000

500 000

En region som syns och engagerar
27. Främja en aktiv och nyskapande
kulturregion för alla i hela Västra Götaland
30. Satsa på internationell mötesindustri,
evenemang och på att stärka besöksnäringen
31. Riva gränshinder och öka samverkan med
Norge samt etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund
32. Locka investeringar och nyetableringar till
Västra Götaland

150 000

600 000

1 487 500

3 222 000

Summa

8 300 000

1 000 000

830 000

6 657 600

50 000

200 000

1 006 250

81 924 607

Av beviljade projekt är det 11 av 39 projekt som drivs av Kommunalförbundet Fyrbodal.
Dessa satsningars andel av de delregionala medlen är drygt 35 procent (3 690 av 10 300
tkr).
Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår. I 11 av de 39 insatserna
återfinns även annan medfinansiering av Västra Götalandsregionen. Dessa medel kommer
in som övriga VGR i figuren nedan. Till exempel erhåller verksamheterna IUC Väst AB,
Drivhuset, Ung företagsamhet och Coompanion medel från regionutvecklingsnämnden.
Det gäller likaså projekten Ungas möjligheter, Maritim utveckling i Bohuslän 2.0,
Praktiksamordning, Strategisk kompetensförsörjning och Catalyst. Två av de projekt som
erhållit medel från de delregionala kulturmedlen uppges ha annan VGR-finansiering. Det
är projekten Den bohuslänska stenindustrin och Landet mitt emellan.
Figur 7: Medfinansiering (tkr) i Fyrbodals beslut om tillväxtmedel 2019

En stor del av medfinansieringen inom gruppen övrigt offentligt gäller projektet
Innovationsmiljö för hållbara material vid Wargön Innovation AB.
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Att notera är att det är 11 614 tkr medfinansiering av Västra Götalandsregionen utöver de
delregionala tillväxtmedlen. Vad gäller att erhålla andra finansieringsverktyg har man i
satsningarna lyft 9 965 tkr från övriga statliga aktörer och EU. Detta motsvarar cirka 13
procent. Av de sju satsningar som angetts erhålla EU-medel är sex sådana där även
regionala VGR-medel finns med som finansiering.
I figuren nedan framgår hur tillväxtmedlen i Fyrbodal har fördelats per prioriterat område
VG2020. Sedan 2014 har sammantaget har 157 insatser5 i Fyrbodal erhållit delregionala
tillväxtmedel med 60 080 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till 402 680 tkr.
Figur 8: Tillväxtmedel (tkr) Fyrbodal 2014–2019 fördelat per prioriterat område VG2020

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
På frågan om hanteringen i samband med att det i överenskommelsen 2018 respektive
2019 för regionutvecklingsnämndens medel finns med att prioritet ska ges till projekt där
klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland minskar, anger Fyrbodal i svaren från
2018 att de ännu inte har någon särskild strategi som visar hur de ska prioritera sådana
projekt men att de i ärendehandläggningen noggrant bedömer miljöaspekten i
ansökningarna och att en ärendehanteringsgrupp bildats för att få till en gemensam
handläggning av projekten.
De lyfte då även att Fyrbodal att det pågår flera satsningar och projekt som handlar om
minskad klimatbelastning. För 2019 har inget svar erhållits från kommunalförbundet. Men
det exempel som lyftes 2019 var ”Struktur- och framtidsbild Fyrbodal” med fokus på att
öka det hållbara resandet genom samplanering av Fyrbodals geografi, fler och bättre
tågförbindelser, bättre förutsättningar för kollektivtrafikresande mm. Denna insats har även
erhållit medel under 2019.

5

De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.
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Fyrbodal angav 2018 att det inte förekommit några särskilda hinder/svårigheter med att ta
sig an frågan då de länge jobbat med miljö som ett horisontellt kriterium i ansökningarna,
men däremot att få genomslag i alla projekt för ett fossiloberoende är nytt.

Koppling till kulturstrategin
Den koppling till kulturstrategin som lyfts för de projekt som har erhållit delregionala
medel från kulturnämnden är utifrån de riktlinjer som finns för att konkretisera de fem
strategiska områdena. Se tabellen nedan för mer information.
Tabell 6: Kulturprojekt fördelat på följande områden i kulturstrategin
Projekt / projektägare
Geoparken – Platåbergens landskap /
Grästorps kommun
Bygdedräkt på Catwalk / Melleruds
kommun
Stadsvandring med AR / Trollhättans stad
På väg 45 / Vänersborgs kommun,
Trollhättans stad, Åmåls kommun
Tiotusenbitarspusslet / Not Quite
Den bohuslänska stenindustrin / RIO
Kulturlandskapet
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal
/ Fyrbodals kommunalförbund
Attraktiva kommuner – seminarier 20202021 / Fyrbodals kommunalförbund
Kultur möter innovation / Innovatum AB
Kulturklustret Tanums kommun / Tanums
kommun
Kartläggning av kommunernas nuvarande
arbete med den offentliga miljön /
Fyrbodals kommunalförbund
Landet mitt emellan / Munkedals kommun
Film och dokumentation – Själaskjulen /
Stiftelsen Steneby

Koppling till kulturstrategin/kulturplanen
Ett vidgat deltagande
Ett vidgat deltagande
Ett vidgat deltagande, Nyttjande tekniken
Ett vidgat deltagande, Utvecklande kapaciteter, Gynnande av
nyskapande
Ett vidgat deltagande, Utvecklande kapaciteter, Gynnande av
nyskapande
Ett vidgat deltagande
Ett vidgat deltagande, Utvecklande kapaciteter, Gynnande av
nyskapande
Utvecklande kapaciteter, Gynnande av nyskapande
Utvecklande kapaciteter, Gynnande av nyskapande
Utvecklande kapaciteter, Gynnande av nyskapande
Utvecklande kapaciteter, Gynnande av nyskapande
Utvecklande kapaciteter, Gynnande av nyskapande
Gynnande av nyskapande, Nyttja tekniken

Skaraborg
Den aktuella genomförandeplanen för Skaraborg avser perioden 2017–2020. Det lyfts att
samtliga 32 prioriterade frågor i Västra Götaland 2020 är viktiga för utvecklingen i
Skaraborg.
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Skaraborg sedan valt att lyfta fram och
fokusera på 20 frågor som ska vara vägledande för det delregionala utvecklingsarbetet
2017–2020, dessa återfinns i bilaga 1. De tjugo frågorna återfinns inom samtliga fyra
tematiska områden i VG2020; En ledande kunskapsregion, En region för alla, En region
där vi tar globalt ansvar samt En region som syns och engagerar. De frågor som lyfts fram
i Skaraborgs genomförandeplan anges vara där man vill få till stånd en kraftfull kommunoch sektorsövergripande samverkan. Det är frågor som skapar mervärde för Skaraborg men
som inte bedöms kunna lösas enbart på kommunal, nationell eller regional nivå.
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Genomförande 2019
Förväntad omslutning för de insatser som tillväxtutskottet beslutade om under 2019
uppgick till cirka 86 944 tkr. Av dessa utgör 10 500 tkr tillväxtmedel beslutade i
nämnderna regionutveckling, kultur och miljö i samband med detaljbudget. Fördelningen
per nämnd återfinns i tabell 7.
Insatserna består av 33 beslut om projektstöd, varav 22 från regionutvecklingsnämnden, 4
medfinansieras av miljönämnden respektive 7 från kulturnämnden.
Figur 9: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2019 – fördelat på prioriterat område i VG2020

Klart dominerande vad gäller beslutade medel är området om entreprenörskap respektive
kraftsamling på styrkeområden. I tabellen nedan framgår att medlen inom entreprenörskap
främst går till frågorna om att förverkliga idéer och starta företag respektive främja
konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Inom området som avser kraftsamling på
styrkeområden är det projektet Assar industrial innovation arena som erhållit medlen.
Tabell 7: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2018 och beräknad total projektomslutning – fördelat på
prioriterad fråga i VG2020
Förväntad
Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
1. Stimulera ökat entreprenörskap
2. Skapa förutsättningar för att förverkliga
idéer och starta företag
3. Främja konkurrenskraftiga små och
medelstora företag
6. Utveckla test- och demonstrationsarenor
där nya idéer omsätts till praktik

639 500

1 279 000

1 325 000

11 659 000

1 308 145
2 487 324

129 554

7 790 435
39 514 307

En region för alla
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9. Skapa en sammanhållen arena för ungas
möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer
10. Öka samverkan mellan eftergymnasial
utbildning och arbetslivet
13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter
gymnasiet och avhoppen från skolan minskar
14. Förkorta och förenkla vägen till
arbetsmarknaden genom vägledning och
validering
15. Effektiv kompetensförsörjning och
livslångt lärande i företag och organisationer
16. Utveckla samordning inom
utbildningssystemet för att möta framtidens
kompetensbehov
20. Utveckla en regional framtidsbild som
stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

600 000

4 780 000

152 299

602 299

50 000

1 763 750

145 331

1 645 727

641 600

1 913 400

122 100

1 087 200

696 000

2 664 000

En region där vi tar globalt ansvar
21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland
ledande på utveckling av hållbara lösningar
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och
en testarena för hållbar landsbygdsutveckling
och samspelet mellan stad och land
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion
och kommunicera hållbara värderingar

22 701

12 417

24 834

250 000

1 327 000

737 583

2 413 867

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

4 503 546

133 500

1 081 000

310 000

2 540 000

Övrigt

Summa

694 446

8 500 000

1 000 000

42 500

355 000

1 000 000

86 944 365

En annan aspekt att lyfta kopplat till projektsatsningar är att av det drygt en fjärdedel (9 av
33) som drivs av Skaraborgs kommunalförbund. Dessa satsningars andel av de
delregionala medlen är också cirka en fjärdedel (cirka 2 630 tkr).
Nedan återfinns en figur där övriga medfinansiärer framgår. I 9 av de 39 insatserna
återfinns även annan medfinansiering av Västra Götalandsregionen. Dessa medel kommer
in som övriga VGR i figuren nedan. Vilken nämnd som har medfinansierat går inte att
utläsa från underlaget då enbart Västra Götalandsregionen anges. Merparten av insatserna
har dock även medfinansiering från regionutvecklingsnämnden. Det gäller t ex EDCS
resurscentrum för jämställdhet och Gothia Innovations satsning Gothia Science Park
inkubator, IDC West Swedens satsning Assar industrial innovation arena, Mariestads
kommuns Ung arena 9.2 samt Kommunalförbundet Skaraborgs projekt Stärkt
företagsklimat i Skaraborg, Strukturbild Skaraborg samt Skaraborgsbyrån. Därtill finns ett
projekt som erhåller. Slutligen har projekten Fullföljda studier genom trygghet och
studiero (Kommunalförbundet Skaraborg) och Män i kör (RUSKA ekonomisk förening)
angett finansiering från Västra Götalandsregionen.
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Figur 10: Medfinansiering (tkr) i Skaraborgs beslut om tillväxtmedel 2019

För Skaraborg är det totalt cirka 24 015 tkr som avser medfinansiering av Västra
Götalandsregionen utöver de delregionala tillväxtmedlen. Vad gäller att erhålla andra
finansieringsverktyg har man i satsningarna lyft 16 885 tkr från EU. Detta motsvarar cirka
20 procent. Av de tre satsningarna som har angetts erhålla EU-medel är det ett projekt
projekt (Assar Industrial Innovation Arena som drivs av IDC West Sweden AB) som står
för 15 040 tkr av dessa. Detta projekt har även erhållit drygt 60 procent av de regionala
VGR-medlen (15 000 tkr) i figuren ovan.
För åren 2014–2019 som VG2020 pågått har sammantaget 133 insatser6 erhållit
delregionala tillväxtmedel med 61 185 tkr. Den totala omslutningen förväntas uppgå till
427 568 tkr. I figuren nedan visas fördelningen utifrån prioriterat område.

De projekt som har fått beslut per år men som är ett och samma räknas här som ett projekt.
Sammanslagningen baseras på projekttitel vilket innebär att en viss osäkerhet kan finnas.
6
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Figur 11: Tillväxtmedel (tkr) Skaraborg fördelat per prioriterat område 2014–2019

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
Angående det som var nytt i överenskommelsen 2018 för regionutvecklingsnämndens
medel, att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra
Götaland minskar, har frågor ställts till Skaraborgs kommunalförbund.
Kommunalförbundet lyfter att genomförandeplanen för Skaraborg har som övergripande
mål är att genomföra insatser för minskad klimatpåverkan, till exempel lyfts övergången
till biobaserad ekonomi. En fråga om miljöpåverkan lyfts även i den ansökan som sökande
får fylla i.
Som 2018 lyfter kommunalförbundet att man sedan ganska länge arbetar med att
främja/öka användningen av biometan som drivmedel. Man har till exempel tidigare
medfinansierat Biogas 2020 med fokus på tunga fordon. De lyfter dock såväl 2018 som
2019 att på grund av låga energipriser har det varit svårt att etablera nya projekt inom detta
område. Inom ramen för arbetet med Strukturbild Skaraborg har de sedan tidigare etablerat
ett tematiskt tillägg till kommunernas översiktsplaner kring infrastruktur för hållbara
drivmedel. Där beskrivs, på delregional nivå, strategier för ladd-infrastruktur, biogas och
vätgas.
Kommunalförbundet lyfter att flera olika insatser och projekt genomförs i Skaraborg.
Många av dessa lyfts dock få stöd från andra håll än tillväxtmedel. Detta gäller till exempel
satsningarna ElectriVillage och Hydrogen Village i Mariestad. Ett annat projekt som lyfts
är KomiLand med inriktning på fullskaleförsök kring kombinerade mobilitetstjänster på
landsbygder. Projektet har dock fått ta en paus på grund av Covid-19. Framtidsprojekten
vid SLU innehåller också en satsning på fossiloberoende lantbruk liksom Klimat 2030.
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Slutligen lyfts att Skaraborgs kommunalförbund är projektägare för DMO 2.0 som syftar
till att stärka offentlig sektors kapacitet att upphandla recyklade möbler.
På frågan om det funnits särskilda svårigheter med att ta sig an frågan anger
Kommunalförbundet att större satsningar kräver större finansiering och där räcker inte
tillväxtmedlen till. De lyfter att en resursperson på plats i varje delregion skulle med stor
sannolikhet kunna innebära fler större projekt till respektive delregion då det tar tid att
koordinera en ”kraftsamling” till en större ansökan.

Koppling till kulturstrategin
I tabellen nedan beskrivs kopplingen till kulturstrategin och kulturplanen för de projekt
som Skaraborgs kommunalförbund tilldelat medel.
Tabell 8: Kulturprojekt - koppling till kulturstrategin/kulturplanen.
Projekt / projektägare
Kulturella och kreativa näringar
längs med Kinnekullebanan /
Leader nordvästra Skaraborg
Ungdomspodd / Hjo kommun
Melodifestival med mervärde
för Skaraborgs barn och unga /
Lidköpings kommun
Skaraborgs öppna
ungdomsverksamhet 2019 /
Skaraborgs kommunalförbund
Män i kör/ Ruska ek. förening
Filmforum / Föreningen
filmforum Skaraborg
Konferenser för Skaraborgs
kommunala museer /
Vänermuséet

Koppling till kulturstrategin/kulturplanen
Stärka KKN på landsbygden och mindre orter genom att stimulera och satsa på de
kultursystem som finns eller planeras i regionen.
En mötesplats i världen, Ett vidgat deltagande
En mötesplats i världen, Ett vidgat deltagande

En mötesplats i världen, Ett vidgat deltagande och Utvecklat kapaciteter
Musik; Stödja ett vitalt körliv med bredd och spets
Ökad produktion/visning av film för unga, utveckla filmverksamheterna hos
digitaliserade biograferna
En mötesplats i världen, Ett vidgat deltagande

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





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

Genomförande 2019
Sammantaget gick 19 000 tkr till Göteborgsregionen under 2019. Medlen fördelas enligt
följande; 2 600 tkr till Göteborgsregionens kommunalförbund, 15 400 tkr till BRG och
1 000 tkr till kultur- och fritidschefsnätverket. Fördelningen per nämnd återfinns i
nedanstående tabell. Som angavs i inledningen av rapporten har Göteborgsregionen angett
att deras genomförandeplan fokuserar på alla prioriterade frågor i VG2020. De
delregionala tillväxtmedlen går dock enbart till vissa av de prioriterade frågorna.
Figur 12: Beslutade tillväxtmedel i Göteborgsregionen 2019 – fördelat på prioriterat område i VG2020

Som figuren ovan visar går störst andel medel till området som avser kraftsamling på
styrkeområden, följt av området för entreprenörskap. Detta hänger samman med att BRG
erhåller drygt 80 procent av de delregionala tillväxtmedlen.
Tabell 9: Beslutade tillväxtmedel i Göteborgsregionen 2019 och beräknad total projektomslutning –
fördelat på prioriterad fråga i VG2020
Förväntad
Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
projektMedel fördelat utifrån primärfråga
RUN
MN
KUN
kostnad
En ledande kunskapsregion
1. Stimulera ökat entreprenörskap
5. Positionera internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer

4 601 941

6 801 669

13 797 667

400 000

14 403 338

En region för alla
10. Öka samverkan mellan eftergymnasial
utbildning och arbetslivet

834 041

1 668 082
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12. Lösa urbana utmaningar i de större
städerna
15. Stärka möjligheterna till
kompetensförsörjning och livslångt lärande i
företag och organisationer
16. Utveckla samordning inom
utbildningssystemet för att möta framtidens
kompetensbehov

900 000

1 800 000

25 000

50 000

1 100 000

2 200 000

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

575 000

1 150 000

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

1 000 000*
2 762 349
17 000 000

1 000 000
5 738 854

1 000 000

1 000 000

46 312 096

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

När det gäller Business Region Göteborgs (BRG) insatser berör dessa tema En ledande
kunskapsregion, En region för alla och En region som syns och engagerar. Inom En
ledande kunskapsregion har insatser inriktade på såväl företagsutveckling som kluster- och
innovation/branschutveckling ägt rum liknande tidigare år.
Göteborgsregionens kommunalförbund har drivit fem insatser medfinansierade med
tillväxtmedel. Tre av insatserna berör områden inom VG2020-temat En region för alla
medan två rör temat En region där vi tar globalt ansvar.
I figuren nedan framgår övriga medfinansiärer. Utöver kommunal finansiering är det
insatserna som drivs av BRG där privat medfinansiering tagits upp.
Figur 14: Medfinansiering i Göteborgsregionens beslut om tillväxtmedel 2019

Då stödet till Göteborgsregionen till största del används i verksamhet som genomförs vid
GR alternativt BRG är det inte på samma sätt möjligt, som för övriga delregioner, att
summera antal projekt för perioden 2014–2019. Vad gäller till exempel BRG har
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regionutvecklingsnämndens medel gått till förstudier/tillväxtanalyser och
omvärldsbevakning, kompetensförsörjning, etablering & investering, kluster och
innovation samt företagsutveckling. Medlen från miljönämnden har gått till kluster &
innovation. I rapporten när totalt antal projekt anges har varje typ av insats, till exempel
företagsutveckling, räknats som ett projekt.
Som framgår i figuren nedan är det för perioden 2014-2019 mest medel som gått till
entreprenörskap, följt av kraftsamling i styrkeområden. Detta förstärks också i och med att
Göteborgsregionens kommunalförbund inte erhöll några medel 2014. Sedan 2014 har inga
delregionala tillväxtmedel gått till området Tillgång till kommunikation för arbete,
utbildning och livskvalitet.
Figur 13: Tillväxtmedel Göteborgsregionen (tkr) fördelat per prioriterad fråga 2014–2019

Prioritet till projekt där klimatutsläpp från fossilbränsle minskar
Vad gäller frågan om att prioritet ska ges till projekt där klimatutsläppen från fossilbränsle
i Västra Götaland minskar, har Göteborgsregionens kommunalförbund angett att de driver
flera projekt inom området men att de finansieras med andra medel än tillväxtmedlen.
BRG lyfter att ingen övergripande strategi för satsningar inom området. För den delen av
kärnverksamheten som är i form av kluster & innovation där de flesta projekten ligger är
miljö- och klimateffekter en del av kriterierna för vilka projekt de går in i. De använder sig
efter modellen affärsdriven miljöutveckling där BRG leder eller bidrar till att fler
pilotprojekt som minskar miljö- och klimatpåverkan kommer till stånd i bred samverkan.
BRG lyfter att de inte går in i projekt som inte bedöms ha en positiv effekt på att minska
miljö- och klimateffekterna. De genomför dock inte klimatberäkningar på alla projekt utan
använder övriga kriterier för det initiala projektbeslutet i form av en bredd i näringslivet i
partnerskap, potential för uppskalning och internationalisering.
BRG lyfter att samarbetet inom delregionen har fortsatt att utvecklas positivt under det
gångna året, mycket tack vare samverkansavtalet som slöts 2018. Det lyfts också som
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glädjande att de 12 övriga GR-kommunerna tar fram egna näringslivsstrategiska dokument
som utgår från Göteborgs stads. Det innebär att samtliga kommuner går i samma riktning
och skapar goda förutsättningar för att nå deras gemensamma mål om Att skapa
förutsättningar för 120 000 nya jobb fram till 2035.
Pågående verksamhet och projekt omfattar bland annat Gothenburg Climate Partnership,
utsläppsfria bygg- och anläggningsmaskiner, återbruk inom byggsektorn, Green
Gothenburg och omställning till elektrifiering inom fordonsindustrin med flera.

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

Sjuhärad

Fyrbodal

Skaraborg

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

regionen

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

1. Stimulera ökat entreprenörskap

2.

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta
företag

3.

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag

X

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på
styrkeområden
4.

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

5.

5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers
internationella konkurrenskraft

6.

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

7.

7. Stimulera nationella och internationella samarbeten inom
forskning och innovation

8.

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

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

10. 10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och
arbetslivet

X

X

X

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

X

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

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

X

X

X

X

X (ny 20172020)

X

X

X

X

X

X

X

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

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

X

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

X

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

X

X

X
X

X

X

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

X
X
X

X

X

X

X

X
X

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

X

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

X

X

X

X

X

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

X

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

X

X

X

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

X
X

X

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

X

32. 32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland

X

X

X
X

X

X
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Bilaga 2: Satsningar
Skaraborg
Projektnamn

Projektägare

IFS affärsrådgivning
Skaraborg
Processer för tillväxt i
Skaraborg 2019
EDCS resurscentrum för
jämställdhet
Gothia Science inkubator

Almi företagspartner Väst
AB
Connect Sverige region Väst

Tillväxtmedel RUN

Tillväxtmedel KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
Kommunal
Övrig
(när
-förbundet finansiering
angivet)

Totalt

125 000

125 000

250 000

500 000

24 378

24 378

2 300 000

2 348 756

EDCS ekonomisk förening

150 000

500 000

150 000

Gothia Innovation AB

650 000

3 000 000

650 000

5 109 000

9 409 000

Geopark platåbergens
landskap

Grästorps kommun

210 000

Revitalisering i Skaraborg

Högskolan i Skövde

250 000

250 000

1 130 013

1 630 013

IDC basfinansiering 2019

IDC West Sweden AB

308 767

IDC West Sweden AB

2 487 324

Assar Industrial Innovation
Arena
Pilotprojekt
Melodifestivalen
Ung Arena 9.2
Nyföretagande Skaraborg
Level Up
Skaraborg och de globala
målen (förstudie)

Lidköpings kommun

100 000

Mariestads kommun
Nyföretagarcentrum
Skaraborg
Samordningsförbundet
Västra Skaraborg
Skaraborgs
kommunalförbund

300 000

800 000

308 767
15 000 000

600 000

2 487 324

617 534
19 539 659

39 514 307

1 750 000

1 850 000

1 500 000

2 400 000

550 000

550 000

650 000

1 750 000

300 000

700 000

1 380 000

2 380 000

22 701

22 701

Projektnamn

Projektägare

Fullföljda studier genom
trygghet och studiero

Skaraborgs
kommunalförbund
Skaraborgs
kommunalförbund
Skaraborgs
kommunalförbund
Skaraborgs
kommunalförbund

Möjligheternas Värld
Skaraborgsbyrån
Skaraborgsdagen 2019
Strategisk facilitering
kompetensförsörjning 20202022
Stärkt företagsklimat i
Skaraborg

Skaraborgs
kommunalförbund

Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
RUN
KUN
MN
50 000

Övrig VGR
Kommunal
Övrig
(när
-förbundet finansiering
angivet)
1 000 000

122 100
145 331

1 355 065

225 000
491 600

Totalt

50 000

663 750

1 763 750

122 100

843 000

1 087 200

145 331

1 645 727

225 000

450 000

491 600

130 200

1 113 400

Studentkraft Skaraborg

Skaraborgs
kommunalförbund
Skaraborgs
kommunalförbund
Stiftelsen drivhuset
Skaraborg
Ung Företagsamhet
Skaraborg
Stiftelsen drivhuset
Skaraborg

Gröna möten

AgroVäst Livsmedel AB

250 000

250 000

827 000

1 327 000

Jag är en del av biosfären

Biosfärsområde
Vänerskärgården med
Kinnekulle

140 000

140 000

926 000

1 206 000

Catalyst för smart och
hållbar industri

IDC West Sweden AB

597 583

597 583

1 185 166

Kom I Land 2.0

Västra Götalandsregionen

12 417

12 417

24 834

Strukturbild Skaraborg
Studentkraft Skaraborg
Entreprenörskap för alla
2018-2020

500 000

1 000 000

500 000

2 000 000

696 000

1 272 000

696 000

2 664 000
450 000

152 299
639 500

639 500

602 299
1 279 000
41 701

152 299
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Projektnamn

Projektägare

Filmforum

Föreningen filmforum
Skaraborg

Tillväxtmedel Tillväxtmedel Tillväxtmedel
RUN
KUN
MN

Övrig VGR
KommunalÖvrig
(när
förbundet finansiering
angivet)

133 500

133 500

50 000

86 317

129 554

129 554

485 024

744 132

62 500

62 500

125 000

250 000

204 593

1 090 000

1 787 196

1 575 327

2 330 033

Ungdomspodd
Kulturella och kreativa
näringar längs med
Kinnekullebanan
Melodifestival med
mervärde för Skaraborgs
barn och unga

Hjo kommun

Män i kör

Ruska ek.förening

204 593

Skaraborgs öppna
ungdomsverksamhet 2019

Skaraborgs
kommunalförbund

377 353

377 353

Konferenser för Skaraborgs
kommunala muséer

Vänermuseet

42 500

312 250

Leader nordvästra
Skaraborg
Lidköpings kommun

288 010

814 000

Totalt
1 081 000
136 317

355 000
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Boråsregionen
Projektnamn
Digital Kompetensmäkleri i
Boråsregionen
Samordning av kontakter
mellan arbetsgivare och
studerande för framtida
kompetensförsörjning
UtbildningsBoostBesöksnäringen
Ny RUS 2021-2030
pilotprojekt
Kommunikationsplattform
Framtidsbild Boråsregionen
Destination Boråsregionen
Connect (Tillväxt Sjuhärad)
Ökat entreprenörskap och
intraprenörskap för
studenter i Sjuhärad
Textilhistoria – Kulturarv –
Förläggargårdar
Framtidens textil och
modebransch
Hållbarhetsförståelse
modekonsumtion för
framtidens konsumenter
Nyföretagarcentrum
Sjuhärad
Hållbar konsumtion
Re:textiles

Projektägare

Tillväxtmedel RUN

Tillväxtmedel KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
KommunalÖvrig
(när
förbundet finansiering
angivet)

Totalt

Borås vuxenutbildning

380 000

380 000

760 000

Boråsregionen Sjuhärad KF

671 400

671 400

1 342 800

Boråsregionen Sjuhärad KF

215 000

239 000

Boråsregionen Sjuhärad KF

250 000

Boråsregionen Sjuhärad KF
Boråsregionen Sjuhärad KF
Boråsregionen Sjuhärad KF

279 000
610 000
710 000

309 000
610 000
710 000

13 200

601 200
1 220 000
1 420 000

Connect Väst

300 000

300 000

2 400 000

3 000 000

Drivhuset i Borås

237 500

295 500

1 765 000

3 006 000

99 000

553 000
250 000

708 000

Föreningen Förläggargårdar i
Sjuhärad

60 000

15 400

75 400

Marketplace Borås

50 000

7 500

57 500

Marketplace Borås

60 000

20 000

80 000

Nyföretagarcentrum
Sjuhärad
Science Park Borås /
Högskolan Borås

150 000
60 000

150 000

300 000
60 000

Projektnamn

Projektägare

Smart Hälsa genom textila
innovationer
Ung Företagsamhet
Hållbar framtid Sjuhärad
Hållbar landsbygd Sjuhärad

Science Park Borås/
Högskolan Borås
Ung Företagsamhet Älvsborg
Boråsregionen Sjuhärad KF
Borås stad Miljöförvaltning

Miljöbron

Miljöbron

Etablerandet av en
Ljudkonstrunda i 7Häradsbygden
X(sites Sjuhäradsrundan
2017
Art Center Sjuhärad
Gränsbygd i Sjuhärad –
Slaget på Åsundens is 1520

Tillväxtmedel RUN

Tillväxtmedel KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
KommunalÖvrig
(när
förbundet finansiering
angivet)

1 500 000

1 500 000

250 000

590 000

3 000 000

250 000
500 000
455 000

1 005 000
11 000

2 095 000
1 000 000
866 000

800 000

350 000

3 025 000

4 275 000

500 000
400 000
100 000

Totalt

Ideella Kulturföreningen
Bikupan

170 000

200 000

40 000

350 000

760 000

Konstnärscentrum Väst

280 000

200 000

300 000

170 000

950 000

Teater nu

250 000

250 000

55 360

555 360

Ulricehamn kommun

300 000

200 000

40 000

540 000
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Fyrbodal
Projektnamn

Projektägare

Tillväxtmedel RUN

Tillväxtmedel
KUN

Tillväxtmedel MN

Övrig VGR
(när
angivet)

Kommunalförbundet

Övrig finansiering

Prioriterade målgrupp (ALMI IFS)

ALMI Företagspartner Väst AB

100 000

100 000

Affärs- och företagsutveckling
Fyrbodal, Almi

ALMI Företagspartner Väst AB

750 000

750 000

Connect Väst Fyrbodal

Connect Väst

300 000

300 000

1 345 000

1 945 000

Coompanion

Fyrbodal ekonomisk förening

250 000

700 000

250 000

2 600 000

3 800 000

Drivhuset vid Högskolan Väst

Drivhuset vid Högskolan Väst

250 000

650 000

250 000

825 000

1 975 000

Entreprenörsarenan Bohuslän med
Entreprenörsparken

Entreprenörsparken Bohuslän
ideell förening

200 000

950 000

930 000

2 080 000

Praktiksamordning Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

100 000

762 500

112 500

1 832 737

Teknikcollege Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

100 000

100 000

200 000

Strukturbild Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

168 750

168 750

337 500

Strategisk kompetensförsörjning

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

1 000 000

3 700 000

Position Väst

Fyrbodals kommunalförbund

1 487 500

1 534 500

200 000

3 222 000

Innovationsplattformen för marina
livsmedel och marin bioteknik

Innovatum AB

100 000

100 000

800 000

1 000 000

857 737

1 700 000

200 000

Totalt
400 000
1 500 000

Tillväxtmedel RUN

TillväxtTillväxtmedel
medel MN
KUN

Övrig VGR
(när
angivet)

KommunalÖvrig finansiering
förbundet

Projektnamn

Projektägare

Innovatum AB

Innovatum AB

Catalyst

IUC Väst AB

200 000

4 352 270

200 000

4 000 000

8 752 270

IUC Väst

IUC Väst AB

400 000

1 450 000

400 000

884 000

3 134 000

Maritim utveckling i Bohuslän 2.0

Lysekils kommun

75 000

854 000

75 000

2 995 000

3 999 000

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén

150 000

150 000

300 000

600 000

Ung företagsamhet

Ung företagsamhet Fyrbodal

350 000

550 000

350 000

750 000

2 800 000

Unga möjligheter

Ung företagsamhet Bohuslän

750 000

250 000

750 000

1 750 000

3 500 000

Innovationsmiljö för hållbara
material

Wargön Innovation AB

Kultur möter innovation

Innovatum AB

Kartläggning av kommunernas
nuvarande arbete med den
offentliga miljön
Attraktiva kommuner – seminarier
2020-2021
Ökad strategisk kultursamverkan i
Fyrbodal

1 450 000

1 450 000

18 750

Totalt
2 900 000

18 750

21 550 000 21 587 500

100 000

200 000

400 000

Fyrbodals kommunalförbund

75 000

75 000

Fyrbodals kommunalförbund

82 500

82 500

165 000

Fyrbodals kommunalförbund

125 000

125 000

250 000

100 000

50 000

200 000
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Projektnamn

Projektägare

Geoparken – Platåbergens landskap
Bygdedräkt på Catwalk
Landet mitt emellan
Tiotusenbitarspusslet
Den bohuslänska stenindustrin
Film och dokumentation –
Själaskjulen

Grästorps kommun
Melleruds kommun
Munkedals kommun
Not Quite
RIO Kulturlandskapet
Stiftelsen Steneby, ideell
förening

Kulturklustret Tanums kommun

Tillväxtmedel RUN

TillväxtTillväxtmedel
medel MN
KUN
45 000
62 500
90 000
100 000
100 000

Övrig VGR
(när
angivet)

KommunalÖvrig finansiering
förbundet

Totalt

45 000
62 500
137 500
100 000
100 000

3 210 000
678 000
71 100
370 000
300 000

3 300 000
803 000
448 600
570 000
600 000

26 250

26 250

77 500

130 000

Tanums kommun

75 000

75 000

Stadsvandring med AR

Trollhättans kommun

50 000

50 000

100 000

200 000

På väg 45

Vänersborgs kommun,
Trollhättans stad, Åmåls
kommun

75 000

75 000

21 000

171 000

Hållbart resande på Fyrbodals
landsbygder

Fyrbodals kommunalförbund

150 000

150 000

300 000

Affärsdriven miljöutveckling

Fyrbodals kommunalförbund

151 500

151 500

303 000

Fossilfri gränsregion 2030

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

250 000

500 000

Mötesplats Skog och Trä – Gröna
klustret

Gröna klustret Nuntorp

48 500

48 500

97 000

Trämanufaktur

Innovatum AB

300 000

300 000

600 000

Miljöbron

Miljöbron

100 000

100 000

150 000
100 000

150 000

3 272 000

3 472 000
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Göteborgsregionen
Projektnamn

Projektägare

Tillväxtmedel
RUN

Företagsutveckling

Business Region Göteborg AB

3 408 143

3 408 143

Omvärldsbevakning,
förstudier/tillväxtanalys

Business Region Göteborg AB

1 193 798

794 968

1 988 766

Kompetensförsörjning

Business Region Göteborg AB

834 041

834 041

1 668 082

Etablering och investering

Business Region Göteborg AB

2 762 349

2 976 505

5 738 854

Kluster och innovation

Business Region Göteborg AB

6 801 669

7 201 669

14 403 338

Motverka segregation och urbana
utmaningar

Göteborgsregionens
kommunalförbund

900 000

900 000

1 800 000

Fortsatt arbete med regional
branschsamverkan

Göteborgsregionens
kommunalförbund

1 100 000

1 100 000

2 200 000

Miljöbron

Göteborgsregionens
kommunalförbund

25 000

25 000

50 000

Miljöpraktik

Göteborgsregionens
kommunalförbund

300 000

300 000

600 000

Avfallsminimering i skolan

Göteborgsregionens
kommunalförbund

275 000

275 000

550 000

1 000 000

1 000 000

Kultur- och fritidschefsnätverket

Tillväxtmedel
KUN

Tillväxtmedel MN

400 000

1 000 000

Övrig VGR
KommunalÖvrig
(när
förbundet/BRG finansiering
angivet)
4 992 615

Totalt

11 808 901

Rapporten finns på
www.vgregion.se/rapporter/delregionala2019

