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Sammanfattning
Återrapporteringen avser att ge en samlad bild av utvecklingen inom strategin Västra Götaland 2020
(VG2020) för år 2017. Rapporten har tagits fram till beredningen för hållbar utveckling (BHU) av
Västra Götalandsregionens koncernavdelning data och analys i samverkan med koncernstab regional
utveckling och koncernavdelning kultur.
BHU har det formella ansvaret för strategin och ansvarar för att genomförandet följs upp och
utvärderas. Rapporten har avgränsats till att i första hand lyfta fram de utvecklingsinsatser som
Västra Götalandsregionen1 och/eller kommunerna i Västra Götaland genom kommunalförbunden,
inklusive Business Region Göteborg, medfinansierat, genomfört och tagit beslut om 2017. Vidare
ingår även de insatser som medfinansieras av EUs strukturfonder. Under 2017 genomfördes en
större halvtidsutvärdering och uppgifter från denna har beaktats i rapporten.
Sammanlagt ingår 413 insatser2 som har kategoriserats som direkt kopplade till någon av de 32
prioriterade frågorna. De beslutade insatserna som ingår har en total volym på cirka
3 130 miljoner kronor3. I återrapporteringen lyfts även fram det som genomförts inom ramen för de
fem så kallade rekommendationer som BHU ställts sig bakom4.
Sammanfattande analys
Det prioriterade området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande handlar
om att skapa bättre förutsättningar för ett växande näringsliv som skapar nya jobb i Västra Götaland.
Här ingår även insatser för att utveckla människors kreativitet och entreprenöriella förmåga, vilket
kan bidra till förnyelse inom såväl privat som offentlig sektor.
I halvtidsutvärderingen som genomfördes under året var en slutsats som lyftes att det behövs
fokuserade insatser inom den prioriterade frågan Stimulera ökat entreprenörskap för att nå uppsatt
mål. Under 2017 har Västra Götalandsregionen tagit fram och beslutat om ett nytt handlingsprogram
för entreprenörskap som vänder sig till akademi, företag, utbildningar, offentliga parter och andra
organisationer som samverkar för att utveckla entreprenörskap i Västra Götaland. En rad aktiviteter
har påbörjats inom ramen för handlingsprogrammet och satsningar har gjorts för att främja
entreprenörskap i skola och högskola, stärka målgrupper på landsbygden och arbeta mer strategiskt
med entreprenörskap som integrationsmetod för barn och unga.
Nyföretagande har under första halvåret 2017 minskat. En bidragande orsak till detta är det
gynnsamma läget på arbetsmarknaden. Vad gäller nyföretagande har den även tidigare inte varit i
den takt som krävs för att nå det ambitiösa målet 95 000 företag under perioden 2014-2020.
I tidigare uppföljningar av VG2020 har behovet av satsningar på nyföretagande till följd av den stora
flyktingströmmen lyfts fram. Det har skett en ökning av nyföretagande hos målgruppen utrikes
födda. För framtiden krävs, för att kunna möta behoven hos olika nyföretagare, att
nyföretagarrådgivarna hänger med utvecklingen, bevakar omvärlden och har goda kunskaper i
hållbarhetsfrågor. För bland annat detta har Västra Götalandsregionen under året tagit fram ett nytt
handlingsprogram för entreprenörskap som startar upp 2018. Programmet betonar ett stärkt
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Inom Västra Götalandsregionen avgränsas insatserna till de som medfinansierats av nämnderna för
regionutveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik samt kommittéerna för rättighetsfrågor och folkhälsa.
2 Antal insatser inom ramen för kulturområdet saknas, men ingår i volym om medel.
3 Utöver detta har även medel till folkbildning/utbildning beslutats till en volym på 164 miljoner kronor. Likaså
även medel till Västtrafik på 4 365 miljoner kronor.
4
De aktuella rekommendationerna har funnits sedan juni 2015. De har vidare varit uppe för beslut vid BHU april
2016 och oktober 2017. Vid senaste mötet beslutades, utifrån halvtidsutvärderarnas rekommendationer, att de
nuvarande rekommendationerna kommer att gälla återstående period.
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näringsliv med utvecklingskraft och nyskapande, positivt klimat för entreprenörskap och
nyföretagande, hög och hållbar sysselsättning, jämställdhet med mera.
Tillväxten i etablerade företag är god. Den största tillväxten av antal gasellföretag fördelat per län har
skett i Västra Götaland enligt Dagens industris gasellundersökning från 2017. Flest gasellföretag finns
dock som tidigare i Stockholms län. Sysselsättningsökningen i samtliga små och medelstora företag är
något högre i Västra Götaland än i riket. Andelen av företagarna som är kvinnor ökar något, men
ligger fortfarande på en låg nivå – 27 procent.
För industrin i Sverige och Västra Götaland finns ett antal argument om vikten att stärka digital
kompetens hos små och medelstora företag. Det handlar dels om att utvecklingen går mycket fort
och att det innebär initiala kostnader men på sikt kan medföra konkurrensfördelar och bidra till
hållbar utveckling. De små och medelstora företagens utmaningar handlar om att det behövs både
mer kompetens och större investeringar. Arbetet med digitalisering och automatisering behöver
förändras och bli en del av företagens värdeskapande.
Området Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden är fortsatt högt
prioriterat. BHUs rekommendation om Satsning på Västsvenska styrkeområden med internationell
lyskraft har under hösten 2017 beslutats att ligga kvar fram till 2020.
De kvantitativa målen i VG2020 bedöms inte kunna uppnås fram till 2020. Andelen utländska
högskolestuderande ökar från 6,4 procent 2013 till 7,1 procent 2017. Målet att vara minst i nivå med
övriga storstadsregioner är dock inte uppnått utan har snarare ökat. Skånes län andel uppgick till 8,8
procent 2013 och 2017 till 11 procent. För Stockholms län är motsvarande uppgifter 7,7 procent
2013 och 10,5 procent 2017. Vad gäller att förstahandssökande ska välja högskolor i Västra Götaland
har andelen minskat de senaste åren och 2017 var det 14 procent. Det innebär att det är långt till
målet på att en fjärdedel ska välja högskolor i Västra Götaland 2020.
I genomgången av de kvalitativa målen som gjordes i samband med halvtidsutvärderingen bedöms
tre av de mätbara målen ligga i fas för att uppnås 2020. Det handlar om målen ökande
nationella/internationella satsningar på FoI-miljöer inom Västra Götalands styrkeområden, fler
strategiska satsningar som är attraktiva för omvärlden drivs i partnerskap mellan företag, lärosäten
och samhällsaktörer samt en ökad andel av nationella och internationella satsningar och uppdrag ska
genomföras i Västra Götaland.
Sammantaget görs omfattande satsningar inom det prioriterade området. En inventering från 2016
visar att 38 procent av Sveriges test- och demoanläggningar för utveckling finns lokaliserade i Västra
Götaland. Många av dessa har RISE som värdorganisation. Under 2017 etablerade RISE sitt
huvudkontor till Västra Götaland. Vidare finns många exempel på satsningar vid Västra Götalands
Science Parks, till exempel Assar Industrial Innovation Arena som är en ny samverkansarena för
framtidens industri med fokus på automation. Vidare satsar Lindholmen Science Park satsas på ett
nationellt innovations- och forskningsprogram för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet
och demokratin.
Under 2017 lanserades Västra Götalandsregionen reviderade program för områdena life science,
hållbar energi och bioinnovation, hållbara transporter, livsmedel och gröna näringar, internationella
forsknings- och innovationssamarbeten, hållbara maritima näringar samt cirkulärt mode och hållbara
miljöer. Vilket innebär ett fortsatt fokus på styrkeområdena. Under hösten har även arbetet med att
ta fram ett reviderat program för de kulturella och kreativa näringarna pågått.
Området Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv anknyter till tre
av BHU:s fem rekommendationer och det prioriterade området lyfts särskilt fram som ett
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fokusområde i Västra Götalandsregionens budget. I den prioriterade frågan att skapa goda
möjligheter för unga till praktik, ferieplatser, mentorer fortgår de långsiktiga satsningarna som till
exempel praktikplatsen.se. Under våren lanserades även det digitala verktyget för
aktivitetsplatsen.se som en digital arena för att möjliggöra möten mellan närings-, arbets-, och
föreningsliv och skola för bland annat ensamkommande ungdomar som har stort behov av sociala
och fysiska aktiviteter.
Antalet asylsökande till Sverige har minskat kraftigt det senaste året men flera utmaningar kvarstår.
Det handlar bland annat om nyanländas möjlighet till egen försörjning, egen bostad, en god hälsa och
deltagande i samhällslivet. Det integrationsfrämjande arbetet har under året varit inriktat på att
underlätta för asylsökande och nyanlända att studera, arbeta och delta i samhällslivet samt på att
bryta utanförskapet hos utrikes födda som är svagt integrerade på arbetsmarknaden och i samhället.
I rapporten lyfts att den tvärsektoriell samverkan är en förutsättning för att insatserna ska vara
strukturpåverkande och leda till önskvärda samhällsekonomiska effekter. Exempel på insatser är
välkomstcentra/mötesplatser för asylsökande och nyanlända med syfte att bidra till en effektiv
integration. Andra insatser som lyfts i rapporten har mer fokus på arbetsmarknad, till exempel Fokus;
kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden som Göteborgsregionens
kommunalförbund startat upp under året samt en satsning på samordning inom
integrationsfrämjande insatser för nyanlända med kompetens inom Livsmedel och gröna näringar
med perspektiven både kring kompetensförsörjningsbehovet inom berörda branscher och skapa
möjligheter för asylsökande och nyanlända till jobb eller eget företag.
Inom området Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft är fokus på hur
invånarnas kompetens utvecklas, synliggörs och används på arbetsmarknaden. Även detta område
har prioriterats högt. Två av BHU:s fem rekommendationer anknyter till området. De mål som finns
för området kommer troligen inte att uppfyllas om utvecklingen fortsätter som idag.
Halvtidsutvärderingen lyfter särskilt fram Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
som ett av tre områden där det krävs fokuserade insatser för att nå målen.
Från tidigare år kvarstår att andelen som påbörjat eftergymnasial utbildning tre år efter gymnasiet
inte har ökat. Andelen som inte avslutar en gymnasieutbildning ligger kvar på cirka 11 procent.
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos tyder också på att andelen företag och organisationer i
Västra Götaland som upplever att brist på kompetent arbetskraft är ett hinder för att utveckla och
expandera verksamheten ökar. År 2013 ansåg 23 procent detta medan 2017 är uppgiften 38 procent.
Att fler ska fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan minskar är en fråga som
många aktörer arbetar med. Den sedan slutet av 1990-talet nedåtgående trenden beträffande
andelen behöriga till gymnasiet bland avgångsklasserna i årskurs 9 fortsätter dock. För vårterminen
2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra Götaland. Ett flertal insatser inom den
prioriterade frågan arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan
minskar startat upp. Det gäller till exempel Västra Götalandsregionens handlingsplan för fullföljda
studier som därmed inlett en kraftsamling för att stimulera och utveckla samverkan med andra
aktörer för att tillsammans arbeta för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med
godkända betyg och arbeta för att avhoppen från skolan minskar till mindre än 8 procent senast år
2020.
Även inom frågan förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering
pågår många aktiviteter. Nationella riktlinjer för regional kompetensförsörjning 2018 innebär ansvar
för den regionala nivån att utveckla regional stödstruktur för validering. I detta ligger Västra
Götalandsregionen långt framme redan och Validering Väst har bidragit med kunskaper och
erfarenheter till Valideringsdelegationens arbete med att ta fram vägledning för regioner som vill
komma igång. Under året har också Universitets- och högskolerådet beviljat medel till samtliga
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lärosäten i Västsverige och Validering Väst för att gemensamt utveckla metoder för bedömning av
reell kompetens inom högskolan. Detta ligger inom det nya uppdraget om bedömning av reell
kompetens till lärosätena.
Området Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet omfattar satsningar
inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och bredband för att ge invånarna bättre förutsättningar
att ta tillvara Västra Götalands samlade utbud av arbete, utbildning, kultur m.m. Flera av målen inom
området bedöms ha goda förutsättningar att uppnås.
Kollektivtrafiken utvecklas i huvudsak i linje med trafikförsörjningsprogrammets mål, framförallt vad
gäller marknadsandelen, resandet och andelen förnybart. Resandet med kollektivtrafiken i Västra
Götaland ökade med 6 procent 2017. Den reella ökningen bedöms vara knappt hälften där det andra
förklaras av nya mätmetoder. Huvuddelen av resandeökningen har skett i pendlingsnav och
prioriterade stråk. Tåg står för den procentuellt största ökningen, men både buss och spårvagn har
också ökat. Nöjdheten är hela 95 procent när den mäts ombord. Däremot är resultatet lägre och
sjunker i kollektivtrafikbarometern, nöjdheten med senaste resan är 77 procent för 2017.
Utbyggnaden fortsätter enligt den regionala bredbandsstrategin. För närvarande sker utbyggnaden i
högre utsträckning än planerat på kommersiell basis, vilket kan komma att minska behovet av det
totala regionala bredbandsstödet.
2017 har präglats av arbetet med de regionala och nationella infrastrukturinvesteringsplanerna för
åren 2018 till 2029. Vidare har Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg och storstadsåtgärder
pågått intensivt. Det resulterade i ett avtal mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs stad och Västra
Götalandsregionen som omfattar sju miljarder i viktiga infrastrukturinvesteringar för kollektivtrafiken
fram till 2035. Investeringarna utgår från Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnds förslag till
målbild för stomnätet i Göteborg-Mölndal-Partille. Överenskommelsen omfattar linbana över älven,
citybusstråk Backa-Brunnsbo och Lindholmen-Ivarsberg samt spårväg från Frihamnen till Lindholmen
med älvförbindelse mot Stigberget och spår i tunnel vidare mot Linnéplatsen.
Inom de prioriterade områdena Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan och
Ansvarsfull och hållbar konsumtion är fortsatt högt prioriterat och en av BHU:s fem
rekommendationer är att vi behöver kraftsamla i omställningen från fossil till förnybar energi.
Växthusgaserna i Västra Götaland har minskat med 15 procent från 1990 till 2015. En kraftig nedgång
från 2010 har planat ut de två sista åren. Under 2017 togs beslut i regionfullmäktige samt i
Länsstyrelsen för Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Klimat 2030 inbegriper tolv satsningar
inom fokusområdena; Hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och
resurseffektiva produkter och tjänster, samt sunda och klimatsmarta bostäder. För att skapa kraft i
omställningsarbetet ska varje satsning även genomsyras av fyra arbetssätt som på olika sätt
stimulerar samhällsförändring och där ett regionalt ledarskap kan göra en tydlig skillnad.
Vad gäller frågan som berör samspelet mellan stad och land så hade den årliga konferensen Framtid
Västra Götaland temat ”Hållbar landsbygdsutveckling, hållbar stadsutveckling – var mötas de två?”
320 aktörer deltog från bland annat näringslivet, civilsamhället, forskningsvärlden, myndigheter och
kommuner. Resultatet från konferensen blir en del i det fortsatta arbetet med att utveckla Västra
Götaland som modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land. 2017 var
också det första året i en förnyad satsning på Kraftsamling Biogas 2017-2020 som bidrar till
landsbygdsutveckling genom den stora potential som finns i lokal framställning av biogas från gödsel,
lantbrukets restprodukter och energigrödor.
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Inom det prioriterade området En ledande kulturregion med fokus på delaktighet är fokus på att
vidga deltagandet och gynna nyskapande i kulturlivet. Västra Götaland som en attraktiv plats bedöms
i princip vara oförändrat över tid. Vad gäller deltagande i föreningslivet visar SOM Väst en minskning
de senaste två åren. 2015 var 53 procent av invånarna i Västra Götaland medlemmar i en förening.
För 2017 är andelen 48 procent.
För att gynna nyskapande är såväl aktörer inom det fria kulturlivet som de större
kulturinstitutionerna centrala. Kulturinstitutionerna förnyar kontinuerligt sina arbetsmetoder för att
vidga deltagandet i kulturlivet. Under året genomfördes för tredje gången det internationella
musiklägret Side by Side med 1200 unga från 13 länder spelar i orkester, sjunger i kör och deltar i
konserter tillsammans med musiker ur Göteborgs Symfoniker. Vidare beviljade Västra
Götalandsregionens kulturnämnd 28 nya uppdrag till kulturverksamheter för perioden 2018-2020.
Perspektiven om vidgat deltagande, barn och unga och samverkan betonas.
Det civila samhället, folkbildning och kultur i samverkan arbetar för ett vidgat deltagande. Västra
Götalandsregionen har under året fortsatt sina särskilda utlysningar av projekt för att välkomna
flyktingar med kultur. Kultur i Väst stöder utvecklingen av lokala arrangörer inom föreningslivet i hela
Västra Götaland. Sammanlagt tog 162 700 barn och unga del av aktiviteter främst i skolan. Västarvet
samverkar kontinuerligt med civilsamhället. Under året arrangerades ett nytt kulturpolitiskt forum i
Västra Götaland. Vid det så kallade Kulturtinget deltog över 340 politiker och tjänstepersoner. Vidare
har det genomförts delregionala kulturdialoger där inbjudan är till det fria kulturlivet och det civila
samhället.
Vad gäller barn och unga visar en kartläggning att det är ett ökat fokus på yngre målgrupper vid
kulturinstitutionerna genom större utbud. 2017 besökte 770 400 barn de scenkonstinstitutioner och
museer som är finansierade av Västra Götalandsregionen. Exempel på andra satsningar under året
med fokus på barn och unga är Västarvets arbete tillsammans med Närhälsan för att skapa miljöer
för barn i vårdcentralernas väntrum, Regionteater Väst som fördjupar sitt samarbete med ett tiotal
kommuner per år där alla barn i grundskolan ska få minst ett scenkonstbesök per elev och år.
Inom det prioriterade området Ökat utbyte med omvärlden ingår frågor som nationell och
internationell närvaro och påverkan, stärkt besöksnäring, ökad integration med Norge och ökade
företagsetableringar. Ett mål för området är att Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest
besökta region. Antalet gästnätter har fortsatt att öka något. Stockholms län har dock fortfarande
betydligt fler gästnätter. Halvtidsutvärderarna av VG2020 pekar i sin rapport på att detta område är
ett av tre där det krävs fokuserade insatser för att nå målen.
Arbetet med påverkansfrågor enligt den befintliga påverkansagendan fortsatte under året. En
prioriterad fråga är lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland. I juli 2017 beslutades
bland annat att en av två nya polisutbildningar att hamna i Borås. Arbete kring andra områden inom
påverkansagendan har också fortsatt. Det handlar bland annat om de statliga
infrastruktursatsningarna och Sverigeförhandlingen samt om EU:s framtida sammanhållningspolitik.
Turistrådet Västsverige AB betoning ligger på samverkan med besöksnäringens samtliga aktörer och
utveckling av en hållbar besöksnäring. För att ytterligare stärka den positiva utvecklingen inom
besöksnäringen har flera större projekt inom den turistiska infrastrukturen och samarbeten i Västra
Götaland fortsatt.
Som tidigare sker arbetet med ökad integration med Norge främst i de samarbetsorganisationer som
finns etablerade. Det handlar om Göteborg-Oslo samarbetet, Den Skandinaviska Arenan och
Svinesundskommittén. Bland annat har ett flertal seminarier arrangerats under året av
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Svinesundskommittén för att underlätta för nuvarande och potentiella affärsmän/företagare som vill
etablera sig i grannlandet, att förstå de olika regelverken och eventuella ”gränshinder”.
OECD territorial review har pågått under året. I studien som presenterades under 2018 konstateras
att de svenska och norska delarna av en tänkt megaregion från Oslo till Skåne har en BNP som är lika
stor som hela den norska eller hälften av den svenska och innehåller en tredjedel av alla invånare i
Sverige och Norge. OECD visar på hur kopplingarna mellan de olika delarna betyder mycket och ökar
när det gäller företagsamhet, handel, turism men är betydligt svagare när det gäller arbetsmarknad,
högre utbildning, forskning och offentlig service. Det finns därför förslag från OECD om en utvecklad
samverkan med grund i den höga livskvaliteten och attraktiviteten i området och att arbetet utgår
från samhällsutmaningar där de olika delarna av regionen har gemensamma och komplementära
styrkor.
OECD konstaterar även att det nordiska samarbetet behöver utvecklas. De pekar på klara brister när
det gäller gemensam planering över gränsen Sverige-Norge. Godstrafiken Göteborg-Oslo har ökat
med 40 procent på 10 år samtidigt som möjligheten att föra över gods på järnväg är obefintlig.
Vidare konstateras att mer än 1,2 miljoner betalda övernattningar görs av norrmän i Västra Götaland
varje år. Merparten av dessa görs i Göteborg, med högst begränsade möjligheter att resa hållbart.
Inom området ingår även den prioriterade frågan att locka attrahera investeringar och
nyetableringar till Västra Götaland. Där har Västra Götalandsregionen startat ett nätverk för att
koordinera gemensamma insatser inom etableringsservice mellan delregionerna. Arbetet i
delregionerna varierar. Business Region Göteborg har fortsatt sitt arbete med att få fler företag att
etablera sig. I Skaraborg har planering av en etableringsserviceorganisation påbörjats, men i Sjuhärad
har en person anställts för att underlätta etableringsarbetet. Fyrbodal har fortsatt att vidareutveckla
sitt etableringsarbete som sker inom Position Väst.
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Inledning
Denna återrapportering avser att ge en samlad bild av utvecklingen inom strategin Västra Götaland
2020 (VG2020) för år 2017. Rapporten har tagits fram till beredningen för hållbar utveckling (BHU) av
Västra Götalandsregionens koncernavdelning data och analys i samverkan med koncernstab regional
utveckling och koncernavdelning kultur. Under 2017 genomfördes en större halvtidsutvärdering. BHU
har det formella ansvaret för strategin och ansvarar för att genomförandet följs upp och utvärderas.
Syftet med VG2020 är att ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att
genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. VG2020 är den gemensamma vägvisaren, och ett
styrdokument, för hela Västra Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla
som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling i Västra Götaland; kommuner, lärosäten, Science
parks, länsstyrelsen, föreningsliv med flera. VG2020 har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag
och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Det övergripande målet för strategin är att invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga
förutsättningar att utvecklas. För varje område har ett inriktningsmål satts upp. För de 32
prioriterade frågorna finns ytterligare ett eller flera mål per fråga samt att det finns en stark koppling
till EU:s strategi för tillväxt, Europa 2020. I bilaga 1 återfinns en sammanställning över strategins fyra
teman, nio områden och 32 prioriterade frågor.
Avgränsningar
Rapporten har avgränsats till att i första hand lyfta fram de utvecklingsinsatser som Västra
Götalandsregionen5 och/eller kommunerna i Västra Götaland genom kommunalförbunden, inklusive
Business Region Göteborg, medfinansierat, genomfört och tagit beslut om 2017. Vidare ingår även de
insatser som medfinansieras av EUs strukturfonder6. En sammanställning av antal insatser och total
omslutning i medel fördelat på prioriterade områden under perioden 2014-2017 finns i bilaga 2. I
bilaga 3 finns 2017 års medel och insatser fördelat på de 32 prioriterade frågorna.
Rapportens struktur
Rapporten har inledningsvis en sammanfattande analys avseende genomförandet kopplat till
VG2020s intentioner. Vidare finns även läget med kring de fem rekommendationer som BHU ställts
sig bakom sedan 2015.7 I övrigt är rapporten strukturerad utifrån strategins 32 prioriterade frågor.
Den bygger på de beslut fattade under 2017, vilka kategoriserats in under respektive fråga. Flertalet
av strategins prioriterade frågor överlappar varandra, vilket innebär att en insats kan falla inom fler
än en fråga. Därför har samtliga insatser kategoriserats in under en fråga som de direkt faller inom
med möjlighet att också falla indirekt inom ytterligare två frågor.
För varje fråga finns en kortare sammanfattning med exempel på det som genomförts och som har
betydelse för utvecklingen. Vidare har en mer generell bedömning gjorts kring om arbetet ligger i
linje med intentionerna för den prioriterade frågan i VG2020. Under respektive område finns målen
för de prioriterade frågorna angivna. Målen mäter utvecklingen i Västra Götaland och har, när
statistik finns tillgängligt samt baserat på halvtidsutvärderingens sammanställning, bedömts utifrån
en skala på tre nivåer. Rött betyder att det är sannolikt att målet inte kommer att uppnås, gult att
5

Inom Västra Götalandsregionen avgränsas insatserna till de som medfinansierats av nämnderna för
regionutveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik samt kommittéerna för rättighetsfrågor och folkhälsa.
6
Interreg Sverige-Norge och Interreg Östersjön saknas.
7
De aktuella rekommendationerna har funnits sedan juni 2015. De har vidare varit uppe för beslut vid BHU april
2016 och oktober 2017. Vid senaste mötet beslutades, utifrån halvtidsutvärderarnas rekommendationer, att de
nuvarande rekommendationerna kommer att gälla återstående period.
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målet kan komma att uppnås och grönt att målet sannolikt kommer att uppnås.

Rekommendationer – områden att kraftsamla kring i samverkan
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) har ansvaret för att i samband med den årliga
uppföljningen av strategin peka ut områden som behöver uppmärksammas särskilt inom ramen för
strategin kommande år. Rekommendationerna omfattar områden där det finns en potential att nå
längre med en närmare samverkan mellan region, kommunalförbund, kommun och andra
utvecklingsaktörer. Västgruppen har uppdraget att ”skapa samordningsformeringar och arbetssätt
som bättre tar tillvara möjliga synergieffekter inom de rekommenderade kraftsamlingsområdena.”8
Utgångspunkten var att bygga på redan befintliga strukturer. Rekommendationerna har varit
desamma sedan 20159. Under hösten 2017 ställde sig BHU bakom en fortsatt gemensam
kraftsamling kring de fem rekommendationerna under återstående strategiperiod 2018-2020. Att
inte göra någon justering för resterande del av perioden var en av halvtidsutvärderarnas
rekommendationer utifrån bedömningen att rekommendationerna i huvudsak hade tagits väl emot
bland aktörerna även om det riktades kritik i hur de togs fram. Halvtidsutvärderarna lyfte även att
rekommendationerna förefallit ha påverkat genomförandet.
De fem rekommendationerna:
 Satsning på Västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft
 Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov
 Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
 Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
 Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi
Satsning på Västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft
Inom ramen för det rekommenderade området Satsning på Västsvenska styrkeområden med
internationell lyskraft är arbetet inriktat på att skapa en ökad tydlighet, kraft och synlighet i
klusterarbetet där region, kommun, akademi och näringsliv så långt det är möjligt delar målbild.
Inom ramen för Västra Götalandsregionens program kopplat till styrkeområdena10 har under 2017
beviljats medel till 76 projekt med en förväntad totalomslutning på sammanlagt dryga 300 miljoner
kronor.
Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov
Som tidigare år utgår arbetet med att Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning
och arbetsmarknadens behov från den samverkansplattform som den regionala
kompetensplattformen utgör. Kompetensplattformen handlar om en samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, kommunalförbunden, arbetsförmedling med flera och verksamhet har bedrivits
inom ramen för plattformen sedan 2010.
Under året har ett antal analyser, prognoser och kartläggningar om behoven i såväl offentlig som
privat näringsliv tagits fram. Några exempel är Förutsättningar och utmaningar för den långsiktiga
kompetensförsörjningen som finns framtagen för respektive delregion, Fordonsindustrin
kompetensbehov i Västra Götaland, Resursbaser och kärnkompetenser i Skaraborgs regionala

§31 VG2020 – Rekommendationer, a Anteckningar från beredningen för hållbar tillväxt (BHU) den 23 juni
2015, RS 684-2012.
9
Rekommendationerna har varit uppe årligen för beslut (april 2016 respektive oktober 2017).
10
De i januari 2017 beslutade programmen berör områdena hållbara transporter, hållbar energi och
bioinnovation, life science, livsmedel och gröna näringar samt cirkulärt mode och hållbara miljöer. Sedan 2016
pågår även ett program för området hållbara maritima näringar.
8
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ekonomi och Högskolan i Borås – Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och
samverkan i Västra Götaland.
Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
Med koppling till rekommendationen Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola
och gymnasieutbildning antog Västra Götalandsregionen en Handlingsplan för fullföljda studier i
januari 2017. Under året har arbetet fokuserat på förankring, samordning och fortsatt
utvecklingsarbete. Resultaten av en uppföljning11 visar att aktiviteter pågår inom samtliga fem
delområden som tagits upp: samverkan, psykisk hälsa, livsvillkor och levnadsvanor, studiemotivation
och migrationsbakgrund. Under året har även kunskaps- och erfarenhetsutbyte ägt rum. En
arbetsgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad,
Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och Högskolan i Väst har arbetat med
att skapa ett forum där forskare från olika discipliner och verksamhetsnära personer kan mötas. I
februari 2017 genomfördes även en konferens på temat Fullföljda studier – På väg med gemensam
kraft där drygt 400 personer deltog.
Västra Götalandsregionens satsning på sociala investeringsmedlen med målsättningen att fler ska gå
ut grundskolan med gymnasiebehörighet har fortsatt under 2017. Investeringarna ska utveckla
samverkan mellan regionala och kommunala verksamheter som arbetar med barn och unga. I
investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas som förbättra samverkan mellan aktörerna
och förbättrar förutsättningarna för barnen. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas
generera ett bättre utfall för målgruppen och kostnadsminskning hos aktörerna.
Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
I en studie12 beställd av Västra Götalandsregionen från 2017 visas att utbudet av ungdomsinsatser är
omfattande och att kommunernas och Arbetsförmedlingens insatser i viss mån kompletterar
varandra. Samtidigt visar studien även att det finns ett glapp i systemet - framförallt anges att
följande saknas: tillgänglighet till stöd via psykiatrin, ett flexiblare utbud av utbildningsinsatser och en
större tillgänglighet till arbetstillfällen. När det gäller samordning av insatserna synliggörs flera
utvecklingsområden i rapporten, till exempel inleder samtliga aktörer som involveras i de insatser
som erbjuds med en kartläggning av individen. Detta är ett exempel på parallella spår där samarbetet
mellan organisationerna behöver förbättras.
I övrigt sker som tidigare en del samverkan genom Kompetensplattformen såväl vad gäller
ungdomars som nyanländas insteg på arbetsmarknaden. Även om nyföretagandet har det minskat
något under första halvåret 2017 går det att notera en ökning hos målgruppen utrikes födda. I
återrapporteringen lyfts exempel på satsningar som den nyföretagarrådgivning i stadsdelar med hög
andel utrikes födda, varav en stor del är nyanlända, som erbjuds av Almi Väst i samarbete med Västra
Götalandsregionen.
Vissa av de satsningar som genomförs beskrivs under området Bryt utanförskap och stärk
kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv. Genom förbättrad effektivitet i utbildningsinsatser och
förbättrad matchning på arbetsmarknaden bedöms många av de nyanlända bli en tillgång på
arbetsmarknaden. Inom ramen för projektet ViA – Västra Götalandsregionens introduktion i arbete
lyfts att många av de unga arbetssökande som har fått anställning i ViA har behov av språkstöd och
utbildningsupplägget samt arbetsträningen har anpassats efter målgruppens behov.
11

Uppföljningen har genomförts i from av en enkät till de verksamheter som tidigare identifierats ha aktiviteter
som strävar mot målet om fullföljda studier.
12
Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland – En genomlysning av insatser och samordning på lokal,
regional och nationell nivå. Studien har genomförts av Gunilla Bergström Casinowsky och Malin Isaksson från
FoU i Väst på uppdrag av Västgruppen.
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Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi
Inom rekommendationen Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi har sedan
flera år tillbaka funnits en strukturerad samverkan och inarbetade kontaktvägar som utgår från
Klimatstrategin för Västra Götaland13. Under 2017 har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
beslutat om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Utgångspunkten är Klimatstrategin för Västra
Götalands gemensamma klimatmål att vara fossiloberoende region till år 2030. I Klimat 2030 lyfts
fyra fokusområden med tolv underliggande satsningar som bedömts som områden där lokala och
regionala aktörer har möjlighet att styra över planer och processer och möjlighet att agera.

Generella perspektiv
I likhet med Vision Västra Götaland – Det goda livet - är jämställdhet, miljö, internationalisering och
integration utpekade som generellt prioriterade frågor inom VG2020. Allt tillväxt- och
utvecklingsarbete i Västra Götaland ska vara hållbart. Insatser inom ramen för VG2020 ska ha en
positiv inverkan på de generellt prioriterade frågorna. Avgörande för utvecklingen är att integrera
aspekterna i de insatser som genomförs.
Det pågår olika insatser dels inom projekt, uppdrag och verksamheter men även insatser som är mer
övergripande vilka ska bidra till att arbetet med de generellt prioriterade frågorna stärks och
förbättras. Inom ramen för Västra Götalandsregionens handlingsplan för jämställd regional tillväxt
2016-2018 arbetar regionutvecklingsnämnden med att alla utvecklingsinsatser ska nå kvinnor, män
och underrepresenterade grupper i samma omfattning. Arbetet har sin utgångspunkt i ett
intersektionellt förhållningssätt, vilket bland annat innebär att organisationer som får regionala
utvecklingsmedel får kunskaper i normkritik och likabehandling. Genomförandet av handlingsplanen
kommer att ske inom ramen för ett partnerskap som bygger på ett samverkansavtal med
kommunalförbund, Länsstyrelsen, regionala resurscentra och Västra Götalandsregionen.
Ett exempel på projekt kopplat till att öka tillgängligheten och höja kvaliteten på
nyföretagarrådgivningen är Nyföretagarlyftet. Projektet genomförs av Almi Företagspartner Väst.
Rådgivning i utanförskapsområden finns nu i varje delregion och nya för 2017 är Sjuhärad och
Skaraborg. I och med utökningen till fler delregioner har andelen utrikes födda som fått rådgivning
ökat med 66 procent, från 318 till 529 personer och antalet nystartade företag hos målgruppen har
ökat med 35 procent, från 72 till 95 företag, varav utrikes födda kvinnors andel utgör 24 procent av
nyföretagandet. Förebilder är viktigt när det gäller att främja nyföretagande, inte minst för att nå
underrepresenterade grupper. Två sådana aktiviteter är Årets Nybyggare, som arrangeras av Almi
och Nyföretagardagen, som arrangeras av Business Region Göteborg i samarbete med Almi Väst och
Västra Götalandsregionen.
Inom Earlall (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning) har Västra
Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd deltagit i ett särskilt uppdrag i att driva en arbetsgrupp
inom integration med fokus på inträde på arbetsmarknaden. I februari arrangerades ett tvådagars
studiebesök för EU-kommissionens nätverk European Integration Network där ett 50-tal
tjänstepersoner från nationell, regional och lokal nivå från tio EU-länder fick ta del av hur samverkan
mellan myndigheter i Västra Götaland stärker integration och inträde på arbetsmarknaden för
asylsökande och nyanlända. Även frivilligarbete och asylsökandes egen utvecklingskraft lyftes fram
under studiebesöket.

13

Klimatstrategin antogs av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige 2009.
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När det gäller jämställdhetsstrategin Jämställt Västra Götaland ger det breda samarbetet med
kommunerna och Länsstyrelsen en förstärkt satsning för att öka jämställdheten. Det har bland annat
skett genom kunskapsspridning i form av frukostseminarier, där utvärdering visat att deltagarna
upplevde att de kan använda kunskapen i arbetet. Med fokus på synliggöra könsfördelningen i
beslutsfattande positioner i näringslivet genomfördes 2017 en kartläggning av länets 49 kommuner.
Resultatet av kartläggningen finns på www.jamstalldhetskartan.se.
Vidare har Forskningsrådet inom interkulturell dialog i Västra Götaland fortsatt med sin verksamhet.
Det övergripande målet med forskningsrådet är att generera och utveckla kunskaper och
kompetenser som för samman praktik och forskning samt bidrar till bättre underlag för politiska
beslut. Forskningsrådet består av seniora forskare från respektive Göteborgs universitet, Högskolan i
Borås och Högskolan i Väst och inom ramen för satsningen sker en samverkan mellan lärosäten,
Västra Götalandsregionen, kommuner samt civilsamhället.
Forskningsrådet har under året fördjupat de sedan tidigare pågående projekten men även initierat
två nya i Göteborg, Götene och Karlsborg. Sammantaget bedrivs därmed nio praktiknära
forskningsprojekt. Man har även inom ramen för Forskningsrådet genomfört en kunskapsdag om
interkulturell dialog med nästan 150 deltagare. Med avseende på interkulturell dialog har en
tjänsteperson från Västra Götalandsregionen varit representant för Sverige i en av EUkommissionens arbetsgrupper som tagit fram rapporten EU-funding for cultural work with refugees.
Rapporten har presenterats på en spridningskonferens i Stockholm i samverkan med
kulturdepartementet.
Den samverkansstruktur som finns i Västra Götaland kring målet att utveckla effektiva
integrationsinsatser med individen i centrum har fortsatt sitt arbete. Arbetet är regionövergripande
och leds av Länsstyrelsen som regelbundet sammankallar till regionala samråd och i anslutning till
dessa träffas en beredande arbetsgrupp. Deltar gör länets fyra kommunalförbund, Migrationsverket,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Inom ramen för detta samråd
anordnades Integrationsforum den 19 oktober av Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Västra
Götalandsregionen och Migrationsverket.
Som lyftes under avsnittet Rekommendationer – områden att kraftsamla kring i samverkan
beslutades under 2017 om Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Under året har ett arbete och
en dialog med berörda aktörer pågått för att ta fram en genomförandestruktur inom Klimat 2030s
fyra prioriterade områden; hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och
resurseffektiva produkter och tjänster, samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Europa 2020
Indikatorerna för Europa 2020 används för att mäta om strategins syfte och mål uppnås samt för att
följa den generella samhällsutvecklingen i Västra Götaland. Indikatorerna på EU-nivå har brutits ned
till regional nivå och mål har satts upp för Västra Götaland 2020. Europa 2020-indikatorerna har
kompletterats med ytterligare fem för att bättre kunna mäta arbetet med hållbar utveckling och
attraktivitet. I samband med halvtidsutvärderingen konstaterades att det för flera av målen saknas
uppdaterade värden för åren 2015 och 2016 vilket gör att det inte gick att säga något om
utvecklingstrenden för dessa.
Sysselsättningsgraden i Västra Götaland ligger redan över EU målet för 2020. Den senaste uppgiften
från 2016 visar på en sysselsättningsgrad på dryga 79 procent vilket innebär en närmande till målet
för Sverige (80 %) och Västra Götaland (81 %). Det finns skillnader vad gäller sysselsättningsgraden
både geografiskt och mellan olika grupper. Framförallt är sysselsättningsgraden lägre bland personer
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som är födda utanför Norden. I en nedbrytning på kommunnivå14 visar att för 2016 de kommuner
som låg i topp 2016 hade en sysselsättningsgrad på drygt 86 procent medan kommunerna med lägst
sysselsättningsgrad låg strax under 73 procent totalt.
Västra Götaland tillhör de regioner i Europa med högst FoU-investeringar i förhållande till storlek.
Enligt den senaste europeiska sammanställningen från 2015 har Västsveriges ställning sjunkit jämfört
med tidigare mätningar men ligger fortfarande mycket bra till i ett europeiskt perspektiv.
Målet om ökad utbildningsnivå bland arbetskraften har Västra Götaland fortsatt en högre andel med
minst tvåårig eftergymnasial utbildning (i åldern 30-34 år) än både EU:s och Sveriges mål för 2020.
Som togs upp i föregående års återrapportering så minskade utfallet något mellan 2014 och 2015 så
till målet för Västra Götaland, som är betydligt ambitiösare, är det en bra bit kvar. Skillnaden mellan
kvinnors och mäns utbildningsnivå kvarstår där kvinnors utbildningsnivå är betydligt högre än män.
Målet för skolavhopp i Västra Götaland är att det år 2020 ska vara att färre än 8 % av 18–24-åringar
som inte har avslutat gymnasiestudier och som inte studerar. 11 % av ungdomarna tillhörde denna
grupp år 2015 och någon minskning har därmed inte skett sedan förra årets rapport.
Sverige har valt att använda ett annat mått för att mäta och följa utanförskapet än EU. Genom att
öka den sociala delaktigheten vill man minska andelen i åldern 20–64 år som är utanför arbetskraften
(utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna till ”väl under” 14 procent år
2020. För Västra Götaland är målet satt till under 12 %. År 2015 var andelen 14 procent i Västra
Götaland, samma andel som 2014.
Som lyftes i förra årets rapport är det en utmaning att uppnå de ambitiösa miljömålen i Europa 2020
och i Västra Götaland 2020 och det kräver en kraftsamling inom alla samhällssektorer. Västra
Götaland har långt kvar att gå för att nå målen för minskade utsläpp av växthusgaser och ökad andel
förnybar energi. Målet om en ökad energieffektivisering uppgår för Västra Götaland till 25 procent
och utfallet för 2015 var 27 procent. Vilket gör att målet är uppnått.

EUROPA 2020 – VÄSTRA GÖTALAND 2020

Ökad sysselsättningsgrad
Öka offentliga/privata FoU
investeringar
Höjd utbildningsnivå (30-34
åringar)
Minskade skolavhopp
Minska utanförskapet
(offentligt försörjda)

Mål EU2020

Mål Sverige

Mål Västra
Götaland

Senaste utfall

75 %

80 %

81 % (K,M)

79,3% (2016)
M: 80,3% K:78,2%

3%

4%

5,0 %

4,2% (2015)

40 %

40 %

55 % (K,M)

10 %

10 %

<8 %

43,4% (2016),
36,6% M, 50,7% K
12% (2016)

-

14 %

<12 %

13% (2017)

40 %

40 %

15% (2015)

20 %

25 %

27% (2015)

50 %

60 %

25% (2015)

Minska utsläppen av
20 %
växthusgaser från 1990
Ökad energieffektivisering
20 %
från 2008
Öka andelen förnybar
20 %
energi
Fotnot: K=kvinnor, M=män, U=utomnordiskt födda.

14

Uppföljning av målen i EU 2020 VGR Analys 2018:11
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Kompletterande indikatorer för samhällsutveckling i Västra Götaland
Ökad befolkning
Ökad nettoinflyttning
högskoleutbildade (inrikes)

Mål
12 000 nya invånare per år och ökning
i alla regiondelar
1 000 per år i genomsnitt

Senaste utfall
18 900 per år
2014-2017*
+190 (2016)

0,3
procentenheter
(2016)
-0,4
Minskad arbetslöshet
Årlig minskning
procentenheter
(2017)
* Ökning varje år i samtliga LA-regioner med undantag för Bengtsfors - Dals-ed år 2017.
Ökad produktivitet

1 procentenheter snabbare per än
riket

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
Området Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande består av tre prioriterade
frågor:
 Stimulera ökat entreprenörskap
 Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: Ett positivt klimat för entreprenörskap och
företagande
Åtta av tio unga ska uppge att de kan tänka sig att bli
företagare 2020
95 000 nya företag ska startas åren 2014-2020 i Västra
Götaland
Hälften av alla nya företagare år 2020 är kvinnor
800 gasellföretag i Västra Götaland under perioden
2014-2020
Högre tillväxttakt i SMF i Västra Götaland än i riket
under varje år fram till år 2020

Utfall
2012

2013

2014

2015

75%*

2016

2017

64%*

10 899

11 472

11 473

11 317

11 384

11 142

34%

34%

33%

33%

31%

31%

89

162

148

135

159

196

-0,4
pe**

-0,1
pe**

+0,1
pe**

+0,3
pe**

= målet uppnås sannolikt inte
= målet kan komma att uppnås
=målet kommer sannolikt att uppnås
*Uppdateras var fjärde år. **Skillnad mellan tillväxttakten i riket och Västra Götaland, pe = procentenheter

I halvtidsutvärderingen från hösten 2017 är bedömning är att fyra av fem mål ligger efter den nivå
som målet i nuläget bör ligga på för att uppnå måluppfyllelse år 2020. En sammanfattande slutsats
som också lyfts kopplat till målen är att resultaten pekar på att fokuserade insatser krävs inom tre
områden, varav området Stimulera ökat entreprenörskap är ett av dessa. Bedömning sedan
halvtidsutvärderingen kvarstår i princip med undantag av målet kopplat till högre tillväxt i SMF i
Västra Götaland än i riket som nu bedöms kunna uppnås.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
För 2017 har sammanlagt 140 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till
någon av de tre prioriterade frågorna till en total volym om cirka 662 miljoner kronor. Därtill kommer
ytterligare insatser som indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget efter fyra år har 583 projekt,
verksamheter och uppdrag beslutats som bedömts vara direkt kopplade till någon av de tre
prioriterade frågorna till en volym om cirka 2 940 miljoner kronor.
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1. Stimulera ökat entreprenörskap
Under 2017 har Västra Götalandsregionen tagit fram och beslutat om ett nytt handlingsprogram för
entreprenörskap. Programmet vänder sig till akademi, företag, utbildningar, offentliga parter och
andra organisationer som samverkar för att utveckla entreprenörskap i Västra Götaland. Programmet
består av tre insatsområden och omfattar bland annat insatser som ska öka intresset och kunskap
om entreprenörskap och företagande bland unga. En rad aktiviteter har påbörjats inom ramen för
handlingsprogrammet och satsningar har gjorts för att främja entreprenörskap i skola och högskola,
stärka målgrupper på landsbygden och arbeta mer strategiskt med entreprenörskap som
integrationsmetod för barn och unga.
Inom hälso- och sjukvården är Innovationsplattformen en viktig satsning för att stimulera
medarbetares innovationsförmåga och stödja företag med utvecklingsidéer. Under 2017 har
plattformens uppdrag och kapacitet växt ytterligare. Samverkan har stärkts kring
innovationsfrämjande upphandling och digitala lösningar. Bland de större satsningarna kan även
nämnas Innovationsfonden. I fonden finns 20 miljoner kronor och 2017 beviljades 38 projekt. Syftet
med projekten är att hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och
främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården.
Majoriteten av projekten, 21 stycken projekt, drivs av kvinnor.
Andra insatser för ett ökat entreprenörskap är satsningar inom socialt entreprenörskap för lokal och
regional utveckling, stöd till kooperativ utveckling och projekt för att främja arbetsintegrerande
sociala företag där individer som står långt ifrån arbetsmarknaden är delaktiga i att driva och
utveckla verksamheten.
Ytterligare exempel på satsningar under 2017:
 Ung Företagsamhet (UF) – Ung Företagsamhet finns i samtliga delregioner och bidrar till att
utveckla elevers kreativitet och företagsamhet. UF har en mycket stark ställning i Västra
Götaland och stor genomslagskraft för sitt koncept med 4 800 elever i UF-företagande i
gymnasieskolorna i Västra Götaland.
 Unga Landsbygdspriset i Väst – En pristävling för att mobilisera och synliggöra ungt
företagande på landsbygden. Delades under 2017 ut för tredje gången och slog rekord i antal
nominerade och medial genomslagskraft. Drygt 40 bidrag lämnades in och priset gick till två
framstående unga kvinnor som driver företag i Munkedal respektive Färgelanda.
 Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Västra Götaland – Ett projekt som drivs av Västra
Götalandsregionen för att skapa fler arbetsplatser inom ASF. ASF är fristående sociala företag
som bidrar till att skapa en inkluderande arbetsmarknad för individer i utanförskap.
Satsningen är medfinansierad av Tillväxtverket.

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Trots insatser för att öka nyföretagandet har det minskat något under första halvåret 2017. Det
gynnsamma läget på arbetsmarknaden kan vara en bidragande faktor. Dock går det att notera en
ökning av nyföretagande hos målgruppen utrikes födda, vilket kan vara en effekt av att
nyföretagarrådgivning i stadsdelar med hög andel utrikes födda, varav en stor del är nyanlända,
erbjuds av Almi Väst i samarbete med Västra Götalandsregionen.
De regionala strukturer som har byggts upp för att möta behovet av nyföretagarrådgivning håller på
att förändras, bland annat för att kunna tillgodose behovet på ett mer kostnadseffektivt sätt. Som
exempel kan nämnas att Business Region Göteborg har etablerat ett entreprenörskvarter, kallat
YesBox, där ett flertal nyföretagaraktörer samverkar under ett tak för att öka tillgängligheten och
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förbättra servicen gentemot målgruppen. Inom Almi sker en omstrukturering av den
rådgivningsverksamhet som riktar sig till utrikes födda entreprenörer, vilket innebär att man kommer
minska ner på individuell rådgivning som enbart riktar sig till utrikes födda och i stället erbjuda
grupprådgivning samt digitala rådgivningstjänster som riktar sig till alla kategorier nyföretagare.
För att kunna möta behoven hos olika målgrupper nyföretagare krävs att nyföretagarrådgivarna
hänger med utvecklingen, bevakar omvärlden och har goda kunskaper i hållbarhetsfrågor. Inom
ramen för Västra Götalandsregionens nya entreprenörskapsprogram 2018-2020 kommer särskilda
satsningar på kompetensutveckling av nyföretagarrådgivare, öka tillgängligheten, bland annat genom
större geografisk spridning och digitalisering av tjänster, samt att stärka samverkan mellan
nyföretagaraktörer för att ge en bättre kundservice, kunna göras. Insatser görs också för att skapa
jämställda och jämlika villkor inom det företagsfrämjande systemet.
Västra Götalandsregionen har genom regionutvecklingsnämnden under ett antal år varit med och
medfinansierat åtta inkubatorer i Västra Götaland. De har olika inriktningar, allt från kulturella och
kreativa näringar till life science. Inkubatorerna erbjuder idéer med stor tillväxtpotential tillgång till
kontor, kompetens och kapital. I de åtta inkubatorer som Västra Götalandsregionen stödjer har 725
idéer utvärderats under 201615. Det finns idag 169 projekt/företag, varav cirka 89 bildats under det
senaste året, i inkubatorerna. Inkubatorbolagen inkluderat alumni (bolag som har lämnat inkubatorn)
har drygt 1 640 sysselsatta varav cirka 21 procent är kvinnor och de omsätter drygt 2,3 miljarder
kronor. Det råder fortsatt en snedfördelning vad gäller kvinnor och män i inkubatorbolagen och dess
styrelser. Vilket är en fråga som kommer att fortsatt prioriteras framöver.
Exempel på satsningar under 2017:






Nyföretagarlyftet - En satsning som pågått i tre år och genomförs i samarbete med Almi Väst
i syfte att höja kvaliteten på nyföretagarrådgivningen och att stärka samverkan mellan
nyföretagaraktörerna. Primär målgrupp är rådgivare som är kontrakterade av
Nyföretagarcentrum och som inte tidigare har deltagit i några kompetensutvecklingsinsatser.
Handlingsplan för Jämställd regional tillväxt 2016-2018 – Planen omfattar bland annat
insatser för att jämställdhetsintegrera företags- och innovationsfrämjande verksamheter som
får regionala utvecklingsmedel.
VINK Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning – Under året har de åtta inkubatorerna
inom ramen för VINK bland annat genomfört kommunikationsinsatser i syfte att öka
idéflödet från forskningsbaserade idéer. Det forskningsbaserade idéflödet till inkubatorer har
stadigt minskat de senaste åren, för att vända denna trend behövs särskilda insatser som
bland annat kommer att hantera inom VINK-projektet.

3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Västra Götalandsregionen fortsatte under året sitt genomförande av handlingsplanen för att främja
konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Programmet fokuserar på områdena Företagsklimat
samt Innovation och marknadsutveckling. Dessa är i sin tur uppdelade på sex delområden. Inom
ramen för handlingsplanen har projekt inom nästan alla delområden initierats och startats upp
genom finansiering från bland annat Västra Götalandsregionen regionutvecklingsnämnd, de olika
kommunalförbunden eller EU:s strukturfonder.
Centrala begrepp i EU:s Europa 2020-strategi och regeringens nyindustrialiseringsstrategi är
digitalisering och automatisering. Västra Götalandsregionens insatser sker primärt genom den
15

Statistik för 2017 kommer tidigast under hösten 2018.
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tidigare nämnda handlingsplanen för små och medelstora företag. För industrin i Sverige och Västra
Götaland finns ett antal argument som talar för vikten av att stärka digital kompetens hos små och
medelstora företag. Det handlar dels om att utvecklingen går mycket fort och att det innebär initiala
kostnader men på sikt kan medföra konkurrensfördelar och bidra till hållbar utveckling. De små och
medelstora företagens utmaningar handlar om att det behövs både mer kompetens och större
investeringar. Arbetet med digitalisering och automatisering behöver förändras och bli en del av
företagens värdeskapande. Genom digitaliseringen får företagen ett antal nya verktyg i sin
verktygslåda som bidrar till att höja företagens konkurrenskraft. Det är centralt att ha stabila
processer och ett ständigt förbättringsarbete i företaget samtidigt som digitalisering inleds. En insats
under året har varit att öka företagens konkurrenskraft genom en ökad digitalisering i små och
medelstora företag via projektet Digital SME. För att kunna nå ut till så många företag i Västra
Götaland som möjligt är projektet ett samverkansprojekt mellan lUC Sjuhärad, lUC Väst
(projektledare), lUC Halland, Göteborgs Tekniska College (GTC) och IDC West Sweden.
Insatser som bidrar till att underlätta en internationaliseringsprocess är viktiga för ett företags
tillväxt, innovation och konkurrenskraft. Hur varor och tjänster ska nå högre upp i den globala
värdekedjan, hur man hittar nya internationella partners, utveckla nya sätt att mötas, öka företagens
kompetens om omvärlden och klara av kulturella skillnader är viktiga insatser för att utveckla nya
marknader. Under 2017 Har Regionalt Exportcentrum Västra Götaland (REC) lanserat Exportboost,
ett slags draknäste där företag få möjligheten att träffa kompetens inom internationalisering,
finansiering och produktutveckling. REC består idag av Business Sweden, Exportkreditnämnden,
Svensk Exportkredit, Business Region Göteborg, Europé Enterprise Network, Almi, Västsvenska
Handelskammaren, Tillväxtverket och Industriell Dynamik.
Västra Götalandsregionen företagsfinansiering är ett verktyg för små och medelstora företag i Västra
Götaland för att kunna genomföra olika förbättrings- och utvecklingsprojekt i syfte att öka
konkurrenskraften. Enligt en utvärdering under 2017 om företagsstödets betydelse för företag16
upplevde merparten av dessa att företagsstödet hade en stor betydelse för att stärka företagets
konkurrenskraft. En viss variation mellan de olika företagsstöden från såddföretag där 54 procent
ansåg att stödet hade haft en stor betydelse till de som erhållit FoU-kort avancerat respektive
investeringsbidrag där 100 procent ansåg att stödet hade haft en stor betydelse. För samtliga stöd
var resultatet 71 procent.
Almi Väst AB erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering
för att växa. Almis utlåning under 2017 uppgick till cirka 456 miljoner kronor till 680 företag i
Västsverige. För 2016 uppgick beloppet till cirka 577 miljoner kronor.

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden
Området Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden består av fem
prioriterade frågor:
 Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden
 Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft
 Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik
 Stimulera nationella och internationella allianser och samarbeten inom forskning och
innovation
 Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och innovation
16

I studien ingick följande företagsstöd: FoU-kort avancerat, investeringsbidrag, konsultcheck respektive sådd.
Västra Götalandsregionens företagsstöd, uppföljning och effektanalys. Utvärderingen genomfördes av Kontigo
AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.
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Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: De samlade FoU-satsningarna i Västra
Götaland ska uppgå till minst 5 procent av värdet av den
summerade regionala produktionen
En fjärdedel av alla förstahandssökande ska välja
högskolor i Västra Götaland år 2020
Andelen utländska högskolestuderande ska vara minst i
nivå med övriga storstadsregioner*
Ökande nationella/internationella satsningar på
forsknings- och innovations miljöer inom Västra
Götalands styrkeområden
Fler strategiska satsningar som är attraktiva för
omvärlden drivs i partnerskap mellan företag,
lärosäten och samhällsaktörer
Ökad medverkan i och påverkan på strategiskt viktiga
forsknings- och innovationsprojekt, program och
policys
En ökad andel av nationella och internationella
satsningar och uppdrag ska genomföras i Västra
Götaland
Fler SMF ska delta i forsknings- och
innovationsprogram

Utfall
2012

2013

2014

16%

16%

16%

6,4%

6,5%

2015
16%
6,6%

2016

2017

15%

14%

7,0%

7,1%**

Målet bedöms ligga i fas***

Målet bedöms ligga i fas***

-

Målet bedöms inte mätbart***

Målet bedöms ligga i fas***
-

Målet bedöms inte mätbart***

= målet uppnås sannolikt inte
= målet kan komma att uppnås
=målet kommer sannolikt att uppnås
*Avser läsår dvs. 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.
** Andelen utländska studenter i Västra Götaland läsår 2015/2016 ligger under både Skåne län (11%) och Stockholms län (10,5%).
*** Halvtidsutvärderingen av VG2020, På väg mot VG? Hösten 2017.

Av de sju målen som finns för området Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på
styrkeområden bedömer halvtidsutvärderarna att två av målen ligger efter den nivå som målet i
nuläget bör ligga på för att uppnå måluppfyllelse år 2020, tre av målen bedöms ligga i fas och två av
målen bedöms inte vara mätbara. De mål som inte är mätbara anges handlar om att statistiken inte
är uppdaterad alternativt att mätvärde saknas. Den bedömning som halvtidsutvärderarna lyfter
bedöms kvarstå även efter uppdaterade statistikuppgifter.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
För 2017 har sammanlagt 73 projekt, verksamheter och uppdrag17 bedömts vara direkt kopplade till
någon av de prioriterade frågorna inom området till en volym om cirka 499 miljoner kronor18. Utöver
detta kommer ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget
efter fyra år har 335 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av
de fem prioriterade frågorna till en volym om cirka 2 217 miljoner kronor.

4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden
Västra Götalandsregionens främsta insats med fokus på att utöka det internationella utbytet av
forskare är programmet MoRE2020 (Mobility for Regional Excellence 2020). Programmet blev
beviljat medfinansiering av Horisont 2020 i februari 2017, och en första utlysning öppnades i maj. Sju
forskare, fem män och två kvinnor blev beviljade medel till sina projekt varav fem är forskare som ska
komma till Västra Götaland och forska och två är forskare som ska forska utomlands under ett år.
En annan viktig pusselbit vad gäller långsiktig kompetensförsörjning och att göra Västra Götaland
attraktivt för studenter och forskare är Move to Gothenburg / West Sweden (tidigare Global Talent

17
18

En av insatserna är MoRE 2020 som beviljat sju mobilitetsprojekt under 2017.
I medlen ingår drygt 9,3 mnkr som gått till insatser inom MoRE 2020.
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Gothenburg / West Sweden). Projektet avslutades 2017, men avser att fortsätta det framgångsrika
samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor under 2018-2019.
Under 2017 har Västra Götalandsregionen medverkat till två rapporter som belyser olika
dimensioner av lärosätenas attraktionskraft och konkurrenskraft. Rapporten Högskolan i Borås – om
högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning och samverkan i Västra Götaland
handlar om Högskolan i Borås roll som en central komponent i Västra Götalands och Sjuhärads
regionala ekonomi.
Insatserna ovan bedöms ligga väl i linje med frågan. Antalet förstahandssökande som väljer
högskolor i Västra Götaland har däremot inte rört sig närmare den önskade nivån. Trenden från 2014
är svagt sjunkande. Även målet som handlar om att andelen utländska högskolestuderande ska ligga i
nivå med övriga storstadsregioner visar enligt halvtidsutvärderarna av VG2020 på eftersläpning.
Västra Götaland ligger fortsatt på en lägre nivå än Stockholm och Skåne samtidigt som indikatorn
visar på en oförändrad trend sedan år 2014.

5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft
I februari lanserade Västra Götalandsregionen sina reviderade program för hållbar utveckling.
Programmen är Västra Götalandsregionens verktyg för att i samverkan med andra aktörer initiera
satsningar som stärker Västra Götaland som attraktiv region för forskning, innovation och
näringslivsutveckling. Programmen stödjer satsningar på förstudier, samverkansprojekt och
samverkansmiljöer inom utpekade styrkeområden. Programmen är life science, hållbar energi och
bioinnovation, hållbara transporter, livsmedel och gröna näringar, internationella forsknings- och
innovationssamarbeten, hållbara maritima näringar samt cirkulärt mode och hållbara miljöer. Även
små och medelstora företag, social ekonomi samt entreprenörskap har förpackats i programform.
Under framtagande/revidering är program med fokus på kompetensförsörjning samt kultur och
kreativa näringar.
I halvtidsutvärderingen av VG2020 bedömde utvärderarna att regionen ligger väl i fas med det
uppsatta målet om en ökad nationell och internationell finansiering. Dels har Västra Götaland ökat
sin andel av den nationella finansieringen från Vinnova och Energimyndigheten, dels ökar företagen i
Västra Götaland sina utgifter för FoU. Utvärderarna bedömde också att Västra Götaland ligger i fas
vad gäller målet som rör fler strategiska satsningar som är attraktiva för omvärlden drivs i
partnerskap mellan företag, lärosäten och samhällsaktörer. Bedömningen baseras på en analys om
hur finansieringen fördelas mellan olika aktörer inom olika sektorer av insatser inom området i de
årliga uppföljningarna av VG2020.
2017 års satsningar på forsknings- och innovationsmiljöer inom ramen för Västra Götalandsregionens
program inkluderar:
 SAFER – Världsledande kunskapscentrum för trafik- och fordonssäkerhet vid Chalmers
Tekniska Högskola med 32 partners.
 Smart Textile – Vinnväxtinitiativ som nu integrerats i Science Park Borås
 SWEMARC - Nationellt center för marin vattenbruksforskning vid Göteborgs universitet
 Medtech West – Centrumbildning för klinisk medicinteknisk forskning
 Fortsatta satsningar på klusterorganisationer såsom Svenskt Marintekniskt Forum, Agroväst,
Maritima klustret, Västsvenska kemi- och materialklustret
En viktig och omfattande satsning från Västra Götalandsregionen var under 2017 den på strategisk
samverkan mellan lärosäten. Satsningen inleddes 2012 när högskolelandskapet i Sverige var under
diskussion och halvtidsutvärderades 2015. Satsningen syftar till att skapa starka strategiska allianser
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mellan Västra Götalands lärosäten och stödja strukturella förändringar i högskolelandskapet där
lärosätena själva är drivande. En hög kvalitet i utbildning och forskning vid lärosätena i Västra
Götaland är avgörande för regionens internationella konkurrens- och attraktionskraft. Det pågår
sedan 2012 sex strategiska forskningssamarbeten i Västra Götaland. Exempel på dessa är:





Design, textil och hållbar utveckling mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde
Informations- och kommunikationsteknik mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde
Produktionsteknik mellan Chalmers och Högskolan Väst
Digitalisering mellan Göteborgs Universitet och Högskolan Väst

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik
En betydande andel av Sveriges test- och demoanläggningar för utveckling finns lokaliserade i Västra
Götaland – 38 procent enligt en inventering som gjordes av Vinnova under 2016. Många av dessa har
RISE (Research Institutes of Sweden) som värdorganisation men också lärosätena och science park
tillhandahåller och organiserar test och demonstration. Att RISE under 2017 etablerade sitt
huvudkontor till Västra Götaland förstärker ytterligare Västsveriges position som Sveriges främsta
test- och demonstrationsregion. Området test och demonstration är under förändring där själva
partnerskapen, nya samarbets- och affärsmodeller och öppen innovation allt mer kommit i fokus.
Exempel på satsningar under 2017:
 Demonstrationsmiljö för flexibel och innovativ automation – En satsning vid Högskolan Väst
och Innovatum med målet att etablera en laboratoriemiljö, etablera ett kompetenscentrum,
genomföra flera demonstratorer och attrahera FoU-medel.
 Testsite Skagerrak – En satsning med syfte att skapa möjlighet till en gemensam maritim
innovativ miljö som erbjuder nationella och internationella aktörer möjlighet till såväl
biologisk som teknisk test- och demonstration. Testsite Skagerrak ligger på Kristineberg
forskningsstation med RISE som projektägare
 Fossilfria energidistrikt – ett Horisont2020-projekt som testar och demonstrerar nya
energilösningar på campus Johanneberg
Under året hände även mycket kopplat till utvecklingen av Lindholmen som nationellt och
internationellt nav för test och demonstration inom transport. Geely tar beslut om ett nytt
innovationscenter och regeringen lanserar idén om ett elektromobilitetslab.

7. Stimulera nationella och internationella allianser och samarbeten inom forskning
och innovation
För att stimulera samarbeten inom forskning och innovation finns Västra Götalandsregionens
program för internationella forsknings- och innovationssamarbeten, där EU-kortet är en viktig del.
EU-kortet är en utlysning om planeringsbidrag och förstudiemedel kopplade till Horisont 2020 och
under 2017 beviljades 13 sådana varav 10 stycken gick till små- och medelstora företag. Ny statistik
visar att företagen i Västra Götaland har varit mycket lyckosamma i det europeiska programmet
SME-instrumentet, och en utredning har initierats för att undersöka om och hur offentliga insatser
har bidragit till detta och vad värdet har varit för deltagande företag.
Vad gäller hälso- och sjukvårdsverksamheternas deltagande i bland annat Horisont 2020 finns en
tjänst vid Gothia Forum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset med syftet att öka hälso- och sjukvårdens
deltagande i programmet.
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De västsvenska lärosätenas grants office-funktioner har tillsammans med Västra Götalandsregionen
ett nätverk där samverkan sker för att öka Västra Götalands medverkan i och påverkan på Horisont
2020. Påverkansinsatser har också skett inom programområde transport i samverkan med västsvensk
industri och nationella myndigheter. En förstärkning av Västra Götalandsregionens Brysselkontor har
skett under året med en tjänst som särskilt fokuserar på forskning och innovation.

8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och innovation
Västra Götalands sex science parks är internationellt erkända samverkansplattformar för innovation
och utvecklingsinsatser. De utgör neutrala arenor där näringsliv, FoU-sektor och offentliga aktörer
kan samlas kring utvecklingsfrågor. En science park har med sitt tunga fokus på nyttiggörande en
nyckelroll i kunskapsbaserad utveckling. Tillgång till erfaren projektledning är en avgörande faktor för
att etablera kvalificerat samarbete som tar vara på närvaron av olika kompetenser, perspektiv och
intressen. I Västra Götaland har parkerna, utöver sin roll för platsutveckling och mötesplats för
företag, tre viktiga mandat som beroende av lokala förutsättningar ser lite olika ut. Det första är att
de huserar, eller samverkar med, en inkubator. Det andra är att de stödjer befintligt näringsliv med
fokus på SME. Det tredje är projektarenan där komplexa samverkansprojekt kan initieras och drivas
fram. Parkerna fungerar också ofta som klusternoder inom utvalda fokusområden.
Samtliga science parks har starka kopplingar till Västra Götalands lärosäten men ägs, finansieras och
drivs i breda konsortier av olika karaktär. Näringslivets engagemang är avgörande för en science
parks möjlighet att nå framgång i sin verksamhet och ha reell påverkan på utvecklingen i regionen.
Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park och Johanneberg Science Park ligger i Göteborg. I
Skövde finns Gothia Science Park, i Trollhättan finns Innovatum och i Borås finns sedan 2016 Science
Park Borås.
En gemensam satsning under 2017 med deltagare från alla science parks och Västra
Götalandsregionen är ett kompetensutvecklingsprogram i regional processledning. Till detta har det
under 2017 genomförts flera satsningar kopplat till de olika Science Parks ägt rum. Det gäller till
exempel MobilityXLab som är en miljö där start-ups och småföretag bjuds in att möta de stora
företagen och gemensamt utveckla lösningar för framtidens mobilitet som lanserats på Lindholmen i
samarbete med Ericsson, AB Volvo, Volvo Cars, Zenuity och Autoliv. Under året anordnade
Sahlgrenska Science Park sitt fjärde Park annual som lockar cirka 500 besökare inom life sciencebranschen. I augusti tog Wargön Innovation sitt första spadtag för en anläggning för utveckling av
nya och hållbara material. En aktiv partner inom Wargön Innovation är Innovatum.
Ytterligare exempel på satsningar under 2017:
 Body and Space – Ett projekt vid Borås Science Park som medfinansieras av regionalfonden
och kopplar ihop Borås innovativa textilmiljö med möbelbranschen i Skaraborg.
 Assar Industrial Innovation Arena - En unik satsning i Skövde där AB Volvo, Volvo Cars,
Högskolan i Skövde, IDC och Gothia Science park etablerar en helt ny samverkansarena för
framtidens industri med fokus på automation.
 Media- och demokratiarena – Ett nationellt innovations- och forskningsprogram på
Lindholmen Science Park för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och
demokratin.
 Allagehub - En innovationsplattform för digital välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer,
etableras på Johanneberg Science park med Göteborgsregionens kommunalförbund som
projektägare.
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EN REGION FÖR ALLA
Bryt utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
Området Bryt utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv av fyra prioriterade
frågor:
 Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser, mentorer
 Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet
 Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom
 Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och segregation
Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: Minska skillnaderna mellan invånare i olika
bostadsområden och stadsdelar samt att alla elever och
studenter i Västra Götaland har en personlig koppling till
arbetslivet.
Minskade socioekonomiska skillnader mellan invånarna
i s.k. utsatta områden och genomsnittsinvånaren i
Västra Götaland*
Kvalitetssäkrad och enkel tillgång till praktik och
ferieplatser i arbetslivet för alla i grund- och
gymnasieskola i hela Västra Götaland senast år 2020
Antalet mentorsplatser, examensarbeten och
praktikplatser ökar kontinuerligt
Antalet medarbetare som ges möjlighet och som väljer
att delta i frivilligarbete ökar kontinuerligt i Västra
Götaland

Utfall
2012

2013

2014

2015

2016

64%

65%

65%

66%

67%

2017

Insatser pågår**
Målet bedöms ligga i fas**
Målet bedöms inte gå att följa upp**

= målet uppnås sannolikt inte
= målet kan komma att uppnås
=målet kommer sannolikt att uppnås
* Mäts med genomsnittlig disponibel inkomst i s.k. urbana utvecklingsområden (URB) i procent av genomsnittlig disponibel inkomst i
Västra Götalandsregionen. År 2011 var andelen 64,5%.
** Halvtidsutvärderingen av VG2020, På väg mot VG? Hösten 2017.

Av de fyra målen som finns för området Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna
mellan utbildning och arbetsliv gjorde halvtidsutvärderarna bedömningen att två av målen ligger i fas
helt. Ett av målen bedöms inte vara möjligt att följa upp. Svårigheterna i att följa upp målen ligger i
att de är förhållandevis komplexa att följa upp då det inte finns någon lättillgänglig entydig data. Den
bedömning som halvtidsutvärderarna lyfter bedöms kvarstå även efter uppdaterade
statistikuppgifter.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
För 2017 har sammanlagt 10 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 51 miljoner kronor. Därtill kommer
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget efter fyra år har
61 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av de fyra
prioriterade frågorna till en volym om cirka 275 miljoner kronor. Utöver ovan angivna insatser finns
även insatser kopplat till utbildningsområdet som berör flera av de prioriterade frågorna i temat En
region för alla. Detta gäller till exempel insatser till folkbildning och utbildning som uppgår till en
volym på drygt 164 miljoner kronor.
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9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser, mentorer
VG2020-frågan Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser, mentorer handlar om att
alla ungdomar ska ges förutsättningar att få bra ingångar i samhället. Då är ungdomars koppling till
arbetslivet är en grundläggande fråga för att stärka deras förutsättningar att utvecklas i utbildning
och arbetsliv. Betydelsen är extra viktig för ungdomar utan egna kontakter och nätverk.
Ett antal insatser i riktning mot målet för frågan har genomförts. Flertalet av dessa satsningar är
långsiktiga och har pågått under några år. Ett exempel är webbverktyget Praktikplatsen.se som
Göteborgsregionen har utvecklat. Det handlar om att skapa hållbara förutsättningar för samverkan
skola och arbetsliv genom praktik och samverkansaktiviteter. Det finns engagemang och aktiviteter i
stora delar av Västra Götaland för att skapa en sammanhållen arena för praktik. Skaraborg fortsätter
att implementera vidare strukturer för detta och vidare har utveckling av praktiksamordning kommit
igång i Fyrbodal under 2017.
Under 2016 startade plattformen Aktivitetsplatsen.se upp i Göteborgsområdet och under 2017 har
ett fortsatt arbete skett. Till exempel så lanserades det digitala verktyget under våren. Vidare har
man fortsatt arbete med att genomföra spridningsaktiviteter och informationskampanjer. Syftet med
plattformen är att skapa en digital arena för att möjliggöra möten mellan närings-, arbets-, och
föreningsliv och skola för bland annat ensamkommande ungdomar som har stort behov av sociala
och fysiska aktiviteter. Plattformen ger möjligheter för samordning då det finns många som vill
engagera sig och skapa aktiviteter.
Från 2017 har Västra Götalandsregionens en särskilda satsning för att få fler unga i jobb fortsatt
under projektnamnet ViA – Västra Götalandsregionens introduktion i arbete. Projektet genomförs
av folkhögskoleförvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Anställningarna för de
unga arbetssökande ingår i Västra Götalandsregionens personalutskotts arbetsmarknadssatsning
PILA (praktik, introduktion, lärande och arbete). Många av de unga arbetssökande som har fått
anställning i ViA har behov av språkstöd och utbildningsupplägget samt arbetsträningen har
anpassats efter målgruppens behov. Under 2017 är fördelningen av ViA-platser cirka 35 procent
inom sjukvården, cirka 35 procent inom regionservice och 25 procent inom övriga verksamheter. En
trend under 2017 är att fler än tidigare är nyanlända och att fler har avslutat ViA i förtid på grund av
annan anställning.

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet
En tät, långsiktig samverkan mellan högre utbildning och arbetslivet har många fördelar.
Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) är eftergymnasiala och har en tydlig uppgift att de ska
vara efterfrågade av arbetsmarknaden för att få finansiering från staten. Det finns samverkan och
nätverk delregionalt samt genom ett regionalt nätverk YH-Väst. Såväl mängden som mångfalden av
beviljade YH-utbildningar till Västra Götaland har ökat konstant. Under året har nya utbildningar
diskuterats och med start 2018 har 115 utbildningar beviljats med placering i Västra Götaland.
Exempel på helt nya utbildningar som ska starta upp i Västra Götaland är lärarassistent,
socialadministratör och programmerare för självkörande bilar.
Under året har ett antal analyser, prognoser och kartläggningar om behoven i såväl offentlig som
privat näringsliv tagits fram. Några exempel är Förutsättningar och utmaningar för den långsiktiga
kompetensförsörjningen som finns framtagen för respektive delregion, Fordonsindustrin
kompetensbehov i Västra Götaland, Resursbaser och kärnkompetenser i Skaraborgs regionala
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ekonomi och Högskolan i Borås – Om högskolans betydelse för kompetensförsörjning, forskning
och samverkan i Västra Götaland.
Samtliga lärosäten i Västra Götaland har tillsammans med Västra Götalandsregionens koncernstab
regional utveckling dialoger om kompetensförsörjning. Det senaste året har dialogerna haft fokus på
migrationsfrågor.

11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom
Många unga saknar utvecklade kontakter med vuxenvärlden och arbetsliv. Såväl offentliga som
privata näringslivets engagemang i kommande generationer är avgörande för till exempel långsiktigt
rekryteringsarbete. Insatser från arbetslivet är viktiga och nedan beskrivs tre pågående exempel på
det arbetet. Målet Antalet medarbetare som ges möjlighet och som väljer att delta i frivilligarbete
ökar kontinuerligt i Västra Götaland bedöms inte vara mätbart då data saknas, men i
halvtidsutvärderingen för VG2020 lyfts att det har genomförts ett antal insatser.
Projekt Smarta Fabriker syftar till att skapa en plattform för att sprida kunskap om industriell
digitalisering för att öka attraktiviteten för tekniska studier och attrahera ungdomar till att vilja
arbeta inom industrin. Under 2017 har fokus bland annat varit på att låta cirka 70 studenter från
högskola, yrkeshögskola, yrkesvux och gymnasium utveckla och bygga en demonstrator av en smart
fabrik. Demonstratorn tillsammans med en utställning på 300 m2 har besökt såväl Universeum i
Göteborg som Balthazar i Skövde. Vidare har bland annat ett regionalt nätverk med deltagande
partners etablerats som har fokus på smarta fabriker och industriell digitalisering för att säkerställa
en varaktig organisation runt plattformen. Ett viktigt mål med projektet är att stärka möjligheterna
till kompetensförsörjning och att utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta
framtidens kompetensbehov hos regionens industri. Nedåtgående trenden av sökande till
yrkesutbildning står sig fortfarande bland unga. Genom att inspirera till studier inom teknik är det
naturligt att projektet även adresserar arbetet med att fler ska fortsätta studera efter gymnasiet.
Syftet med Industrinatten Teknikcollege Göteborgsregionen är att utveckla samverkansformer på
regional nivå för att öka ungas intresse för utbildning och arbete inom industrin. Vidare syftar
projektet även till att öka attraktiviteten för yrkesutbildningar inom teknik och industri, öka
samverkan mellan representanter från arbetsliv och utbildningsanordnare, förändra attityder genom
att öka kunskapen om industri- och teknikarbetsmarknaden, visa på en modernare bild av industrin
som arbetsplats och fler sökande till utbildningar inom teknik och industri. Projektet avser att skapa
en utvecklande och upplevelserik mötesplats mellan industrin och teknikbranschen, skolan och
allmänheten i Göteborgsregionen. Teknikcollege GR och dess samverkansföretag bjuder primärt in
högstadieelever och deras föräldrar, unga vuxna (arbetslösa) samt nyanlända till givande
företagsbesök på kvällstid. Projektet håller sig till det beprövade konceptet Industrinatten.
Industrinatten Sjuhärad genomförde sitt andra år och har utvecklat konceptet vidare.
2017 genomfördes en pilotsatsning Future Skills i samband med Gymnasiedagarna i Göteborg,
Future Skills är ett arv från Euro Skills som genomfördes i Göteborg 2016. Initiativtagare till Future
Skills tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är Business Region Göteborg,
Västra Götalandsregionen, Näringslivsgruppen på Göteborg & co och Arbetsförmedlingen. 44 företag
och organisationer medverkade i Future Skills tillsammans med 96 gymnasieskolor och andra aktörer.
Visionen är att skapa en årligen återkommande plattform där näringslivet kan synliggöras på ett
kunskapsrikt och lustfyllt sätt till de olika målgrupper; högstadieungdomar, föräldrar, vägledare,
arbetslösa och nyanlända.
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12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och segregation
Antalet asylsökande som kommer till Sverige har minskat kraftigt det senaste året, men vi står
fortfarande inför flera utmaningar, främst när det gäller nyanländas möjlighet till egen försörjning,
egen bostad, en god hälsa och deltagande i samhällslivet. I regionen finns det många utrikes födda
invånare som lever i utanförskap, trots att de bott här under en längre tid. Under 2017 har det
integrationsfrämjande arbetet inriktats på 1) att underlätta för asylsökande och nyanlända att
studera, arbeta och delta i samhällslivet och 2) att bryta utanförskapet hos utrikes födda som är svagt
integrerade på arbetsmarknaden och i samhället. Tvärsektoriell samverkan är en förutsättning för att
insatserna ska vara strukturpåverkande och leda till önskvärda samhällsekonomiska effekter.
Ett arbete med att kartlägga flyktingars flyttmönster har pågått under 2017. Syftet med
kartläggningen är att få kunskaper om hur nyanländas flyttmönster ser ut efter att de har blivit
kommunplacerade och genom intervjuer ta reda på vilka faktorer som avgör varför man flyttar och
vart man väljer att flytta. Kunskaperna ska sedan kunna användas i kommunernas planering. Arbetet
har genomförts av Västra Götalandsregionen i samarbete med tre kommunalförbund (Fyrbodal, GR
och Skaraborg) och Länsstyrelsen. Bostadsfrågan är en av de största utmaningarna för nyanlända
flyktingars etablering. Att nyanlända individer och familjer drabbas av bostadsbristen bekräftas i
Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät, där 43 av länets 49 kommuner uppger att de har underskott
på bostäder för nyanlända.
Vidare har Västra Götalandsregionen i samarbete med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket genomfört två Integrationsforum under året. Västra Götalandsregionen har även
bidragit till internationell spridning av arbetet med integration och flyktingarbete i Västra Götaland
genom att medverka som talare på EU-konferenser i Bryssel och dessutom anordna ett studiebesök i
Västra Götaland för EU-kommissionens nätverk European Integration Network.
Stora Sociala företagardagen arrangerades under 2017. Det är ett arrangemang för företag och
organisationer som vill ta socialt ansvar genom affärer. Huvudarrangörer är Coompanion tillsammans
med Skoopi (de sociala företagens intresseorganisation), Västra Götalandsregionen, Region Skåne,
Tillväxtverket, CSR Västsverige och Social Resursförvaltningen Göteborgs stad.
Ytterligare exempel inom området under 2017:
 Välkomstcentra/mötesplatser för asylsökande och nyanlända har etablerats i två
pilotkommuner, Götene och Karlsborg. Modellen har hämtat inspiration från Welcome
Center i Stuttgart som utgår från lokala förutsättningar och bygger på organiserad samverkan
mellan berörda kommuner, civilsamhälle, näringsliv, myndigheter. Ett villkor är att
asylsökande och nyanlända själva är medskapare. Syftet med mötesplatserna är att bidra till
en effektiv integration genom att möta de behov som asylsökande och nyanlända har.
 Samordning av integrationsfrämjande insatser för nyanlända med kompetens inom
Livsmedel & Gröna näringar är en satsning som fortsätter. Syftet med insatsen är dels att
tillgodose kompetensförsörjningsbehoven inom berörda branscher och dels att skapa
möjligheter för asylsökande och nyanlända till jobb eller eget företag.
 Fokus; kompetensförsörjning och inkludering på arbetsmarknaden är ett projekt som
Göteborgsregionens kommunalförbund startat upp under året. Syftet att öka kunskap och
verksamhetsutveckling för effektiva arbetssätt i GR-kommunerna kring en hållbar integration
samt att bidra till en bättre kompetensförsörjning med fokus på välfärdssektorn.
 FIER - Fast track Integration in European Regions är ett projekt som har erhållit medel från
EU-programmet EaSI (Employment and Social Innovation). Västra Götalandsregionen är
koordinator och ska tillsammans med elva partners i fyra andra EU-länder plus Norge och
Turkiet genomföra projektet. Projektet är tvåårigt och startar 2018. Syftet är att utveckla
metoder och policys samt erfarenhetsutbyte för att snabbare få fler nyanlända i arbete.
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Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
Området Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft består av fyra prioriterade
frågor:





Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan minskar
Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering
Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och
organisationer
Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov

Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: Alla får möjlighet att ta tillvara sin potential
och kompetens i utbildning och arbetsliv
Mer än hälften av ungdomarna i Västra Götaland ska
påbörja eftergymnasial utbildning inom tre år efter
gymnasium och skillnaderna mellan kvinnor och män
och olika delar av regionen ska minska*
Minskning av andelen företag och organisationer i
Västra Götaland som upplever att brist på kompetent
arbetskraft är ett hinder för att utveckla och expandera verksamheten**
Insatserna ska medverka till att avhoppen från skolan
minskar till mindre än 8 procent i Västra Götaland
senast år 2020
Balans mellan tillgång och efterfrågan inom hälften av
alla yrkesgrupper år 2020
Kvalitetssäkrad validering och en självständig och
samordnad studie- och yrkesvägledning för alla som
har behov av det

Utfall
2012

2013

2014

2015

2016

2017

45%

42%

42%

42%

42%

45%

23%

22%

31%

32%

38%

11%

11%

11%

11%

12%

37%

38%

29%

22%

--

--

Målet bedöms som oklart, men utvecklingsarbete
pågår***

= målet uppnås sannolikt inte
= målet kan komma att uppnås
=målet kommer sannolikt att
uppnås
*Mellan åren 2012-2015 har skillnaden i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män minskat. ** Källa: Arbetsförmedlingens
arbetsmarknadsprognos
*** Halvtidsutvärderingen av VG2020, På väg mot VG? Hösten 2017.

Fyra mål av fem för området Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft bedömer
halvtidsutvärderarna av VG2020 ligga efter den nivå som målet i nuläget bör ligga på för att uppnå
måluppfyllelse år 2020. En sammanfattande slutsats som halvtidsutvärderarna lyfter kopplat till
målen är att resultaten pekar på att fokuserade insatser krävs inom tre VG2020-områden, varav
området Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft är ett av dessa. Den bedömning
som halvtidsutvärderarna lyfter bedöms kvarstå även efter uppdaterade statistikuppgifter.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
För 2017 har sammanlagt 32 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 223 miljoner kronor. Därtill kommer
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget efter fyra år har
164 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av de fyra
prioriterade frågorna till en volym om cirka 831 miljoner kronor.
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13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan
minskar
Som tidigare är arbetet för att fler ska fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan
minskar en fråga som många aktörer arbetar med på bred front då man ser att det är i princip är
nödvändigt att ha en gymnasiekompetens för att få ett arbete. Den sedan slutet av 1990-talet
nedåtgående trenden beträffande andelen behöriga till gymnasiet bland avgångsklasserna i årskurs 9
fortsätter. Vårterminen 2017 var andelen behöriga avgångselever 81 procent i Västra Götaland.
Generellt gäller att andelen behöriga elever är lägst i Fyrbodal, östra Skaraborg och södra
Sjuhäradsbygden medan de högsta andelarna ses i Göteborgsregionens kranskommuner. Den
ökande andelen nyanlända elever är en viktig del av förklaringen till minskningen i andelen
gymnasiebehöriga avgångselever. Även om den ökande andelen nyanlända elever är en viktig del av
förklaringen till den kraftiga minskningen i andelen behöriga avgångselever till gymnasieskolan under
de senaste åren måste man komma ihåg att antalet nyanlända elever utgör fortfarande endast drygt
10 procent av samtliga elever och att antalet inte nyanlända elever som inte uppnår
gymnasiebehörighet är fler än antalet nyanlända utan gymnasiebehörighet.
Andelen unga (18-24 år) med som högst grundskolekompetens och som inte studerar utgör drygt 10
procent av samtliga unga 18 – 24 år och det har den gjort under de senaste 10 åren. Den
inomregionala variationen är stor. Andelarna varierar mellan 8 och 18 procent. Andelarna tenderar
att vara högre i Fyrbodal-området, östra Skaraborg och södra Sjuhäradsbygden och lägst i
Göteborgsområdet.19 Det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och
skolresultat liksom mellan migrationsbakgrund och skolresultat.20
Västra Götalandsregionen har under 2017 haft ett starkt fokus inom området fullföljda studier och
regionfullmäktige antog Handlingsplan Fullföljda studier i januari 2017. Regionen har därmed inlett
en kraftsamling och vill stimulera och utveckla samverkan med andra aktörer för att tillsammans
arbeta för att fler elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg och arbeta för
att avhoppen från skolan minskar till mindre än 8 procent senast år 2020. Samverkan sker mellan
flera avdelningar vid Västra Götalandsregionen och med kommunalförbunden.
Västra Götaland är en region med stor sysselsättning och utveckling inom industri och teknik och att
få ungdomar intresserade av matematik, naturvetenskap och teknik är viktigt för att klara den
framtida kompetensförsörjningen. Västra Götaland har sex science centers som arbetar med att öka
intresset för dessa ämnen och har fått extra resurser under år 2018 för att arbeta för att fler unga går
klart grundskolan och gymnasiet.
Exempel på satsningar 2017
 Fullföljd grundskola och gymnasiegång – En konferens under temat fullföljd grundskola och
gymnasiegång har ägt rum med 250 deltagare. Målsättning för konferensen var att samla
Kraftsamling Fullföljda studier. Konferensen som Västra Götalandsregionens
folkhälsokommitté höll hade fokus på fem problemområden som Västra Götalandsregionen
kommer lägga kraft och resurser på.
 Sociala investeringsmedel – Under 2017 har fem projekt beviljats medel. Ett av dessa är Plug
Innan som har den övergripande målsättningen att utveckla Västra Götalandsregionens
skolors arbete med förebyggande insatser för att alla elever ska fullfölja grundskolan med
behörighet till gymnasieskolans nationella program. Under 2017 har arbetet startat i samtliga
fyra delregioner.
19

Statistikbilaga till avstämningsrapport för Fullföljda studier, rapport 2017-10-09
Att motverka skolmisslyckanden ”Konsten att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt”, Rapport 2016:9
Västra Götalandsregionen
20
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Workshop med fokus på framtida samverkansformer – I augusti genomfördes med
representanter från hälso- och sjukvården, regional utveckling, kommunalförbunden samt
VästKom en workshop för att diskutera framtida samverkansformer.

14. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering
Det behövs regionala insatser för att stärka invånarnas möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden. Studie-och yrkesvägledning kan ge individen bättre förutsättningar att göra val
som leder till sysselsättning. Satsningar på validering kan förkorta vägen till den samma. Validering
Väst arbetar med samordning, rådgivning/support, information, metodutveckling, metodstöd,
kvalitetssäkringsfrågor i valideringsfrågor och har ett brett kontaktnät med branscherna och nationell
förankring i valideringsfrågor. Exempel på områden med valideringsmetoder finns inom måleri, bygg,
butikssäljare, kock och vård och omsorg. Särskilt fokus 2017 har varit validering till kock inom
offentliga köket i samverkan med branschen samt utveckling av kubmodellen för människor längre
bort från arbetsmarknaden som används bland annat inom Göteborgs stads parkförvaltning.
Exempel på satsningar under 2017:
 Syvonline.se - Studie och yrkesvägledningen är viktig för den långsiktiga
kompetensförsörjningen och arbetet den för vägledare gemensamma digitala plattformen
Syvonline.se har under 2017 fokuserat bland annat på att utveckla metoder för jämställdhet
och inkludering till plattformen. Detta genomförs inom ramen för den regionala strategin för
jämställdhet


Bedömning av reell kompetens - Ett nytt uppdrag till lärosäten. Under sommaren beviljade
Universitets- och högskolerådet medel till samtliga lärosäten i Västsverige och Validering
Väst för att gemensamt utveckla metoder för bedömning av reell kompetens inom
högskolan. Metoder beräknas bli nationella.



Nationella riktlinjer för regional kompetensförsörjning 2018 – Riktlinjerna innebär ansvar
för den regionala nivån att utveckla regional stödstruktur för validering. Västra
Götalandsregionen är långt framme redan och Validering Väst har bidragit med kunskaper
och erfarenheter till Valideringsdelegationens arbete med att ta fram vägledning för regioner
som vill komma igång.

15. Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och
organisationer
Som lyfts i tidigare uppföljning förändras arbetslivet och yrkesroller allt snabbare och möjligheterna
till fortbildning och vidareutbildning blir viktigare. Färre kommer kunna utbilda sig för ett helt yrkesliv
på en gång och detta visar på vuxenutbildningens avgörande roll i framtiden. För att ge fler
människor nya möjligheter att utvecklas behöver det livslånga lärandet stärkas.
För att driva regionalt utvecklingsarbete inom området pågår har en rad insatser för att dra nytta av
de resurser som EU kan tillföra regionen med hjälp av strukturfonderna. Västra Götalandsregionen
arrangerar möten för att mobilisera aktörer som är intresserade av att driva eller delta
socialfondsprojekt. I Vänersborg i mars månad kom cirka 100 personer på mötet. Ett annat sätt är att
skapa erfarenhetsutbyten mellan pågående socialfondsprojekt såsom det görs mellan två stora
collegeprojekt som pågår i hela Västra Götaland.
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Exempel på satsningar 2017:
 KOBRA - Projektet Kobra har fortsatt sin verksamhet med inriktning på kompetensmäklare.
Under projekttiden har 240 företag inom industriteknik och besöksnäringen fått ett besök.
Underlagen från dessa besök ska ligga till grund i behovsbaserade utbildningar. I Skaraborg
har kompetensmäklarfunktionen varit mycket framgångsrik och de undersöker nu olika
finansieringsalternativ för att kunna implementera funktionen i ordinarie verksamhet.
 Kompetensnavet – Projektet har under året fortsatt att stärka de anställdas kompetens på
arbetsmarknaden genom att implementera ”Ledningssystem för kompetensförsörjning”. Det
genomförs genom satsningar på kompetensutveckling för anställda och genom att utveckla
arbetsplatskulturen så att den attraherar rätt kompetens, oavsett individernas
kön/könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga, ålder och sexualitet. De företag som
är målgrupp är små och medelstora företag i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.
 Inkluderande teknikbransch – Målet är att skapa metoder och modeller för inkluderande
lärandemiljöer inom branschen och teknikutbildning. Flera centrala målgrupper bland annat
studie-och yrkesvägledare, Teknik College Skaraborg, Högskolan i Skövde, IDC, Skaraborgs
Kommunalförbund, EDCS samt företagsledning och utvalda personalgrupper på teknikföretag
såsom Volvo GTO och Furhoffs Rostfria AB.

16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens
kompetensbehov
För att på ett effektivt sätt tillgodose framtida kompetensbehov krävs en ökad förståelse för
varandras roller och funktioner. Det krävs anpassning från utbildningsanordnare och arbetsliv för att
tillsammans möta kommande kompetensbehov på arbetsmarknaden. En utmaning i det regionala
utvecklingsuppdraget är att säkerställa att företag och offentlig sektor får tillgång till den kompetens
som efterfrågas och att ungdomar utbildar sig inom områden där det finns jobb i framtiden. För att
lyckas med detta krävs en bra matchning mellan tillgång på utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas
efterfrågan på kompetens.
Förordningen om statsbidrag för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning (2016:937) förutsätter
samordning, flexibilitet och efterfrågestyrning. Yrkeshögskoleutbildningar är en annan
efterfrågestyrd utbildningsform. Såväl efterfrågan som tillgången av YH-utbildningar har ökat stort de
senaste åren och antalet platser ökar rejält i Sverige och framförallt i Västsverige. Exempel på nya
utbildningar i Västra Götaland är lärarassistent, socialadministratör och programmerade för
självkörande bilar. Dessa två utbildningsformer kräver nära samverkan med branscher, företag och
organisationer för att kartlägga efterfrågan. Västra Götalandsregionen stödjer arbetet med
analysstöd och kompetenskartläggningar, är länken mellan kommunalförbunden och Skolverket samt
bistår Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) med kunskapsunderlag om framtida behov av YHutbildningar.


Förstärkning av analysarbetet – Under fortsatt förstärkning under året med fokus på den
delregionala nivån har en förstärkning av analysarbetet vid Västra Götalandsregionen skett.
En analytiker har anställts och delregionala rapporter utifrån utbildning- och
arbetsmarknadsprognosen har tagits fram för respektive delregion.
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Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet
Området Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet består av fyra prioriterade
frågor:





Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling
Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet
Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: Invånarna i alla delar av Västra Götaland ska
bli allt mer nöjda med sin tillgång till kommunikation
Utbyggnad av en infrastruktur som möjliggör en
fortsatt vidgning av de lokala arbetsmarknaderna i
Västsverige*
En tredjedel av invånarnas resor ska 2025 göras med
kollektivtrafik.
Nio av tio invånare ska vara nöjda med sin senaste resa
med kollektivtrafiken år 2020
Minst 95 procent av kollektivtrafiken ska utföras med
förnybar energi år 2025 (personkilometer)
Kollektivtrafiken ska använda 25 procent mindre
energi per personkilometer jämfört med 2010
2020 ska nio av tio hushåll och företag ska ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s vid nedladdning
Tillgängligheten till arbetsplatser samt kommersiell
och offentlig service mätt i restid med bil,
kollektivtrafik och med cykel ska öka
Västra Götaland ses som ett föredöme när det gäller
IT-användning för hållbarhet och samhällsservice
En gemensam strukturbild för Västsveriges långsiktiga
utveckling baserad på hållbar utveckling, vilken ger
värdefulla bidrag till kommunala, regionala och
nationella planprocesser, ska ha etablerats
Bra villkor för en resurseffektiv lokal produktion och
livsmedelsförsörjning med minskad klimatpåverkan
och som främjar hållbara ekosystem
= målet uppnås sannolikt inte
att uppnås

= målet kan komma att uppnås

Utfall
2012

2013

2014

2015

2016

7

7

7

6

7

26,5%

28,2%

27,8%

27,7%

28,3%

32,6%

79%

77%

79%

79%

81%

76%

80%

86%

91%

94%

96%

2%**

2%**

2%**

0%**

54%

66%

72%

79%

50%

2017

Mätetal ska utvecklas
Målet bedöms ligga i fas (samhällsservice i
kommuner)***
Målet bedöms ligga i fas***

Målet bedöms inte som mätbart***
=målet kommer sannolikt

*Mäts med antalet lokala arbetsmarknader i Västra Götaland, **Procent högre än 2010
*** Halvtidsutvärderingen av VG2020, På väg mot VG? Hösten 2017.

Av de tio målen som finns för området Invånarna i alla delar ska bli allt mer nöjda med sin tillgång till
kommunikation bedömer utvärderarna att sju av målen ligga i den nivå som målet i nuläget bör ligga
på för att uppnå måluppfyllelse år 2020. Målet Kollektivtrafiken ska använda 25 procent mindre
energi per personkilometer jämfört med 2010 där nivån är oförändrad sedan 2014 bedöms ligga efter
i fas. Den bedömning som görs efter uppdaterade statistikuppgifter är att det snarare är tre mål som
bedöms att sannolikt inte kunna uppnås och fyra mål bedöms att kunna nås.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
Planer, program och strategier inom infrastruktur, kollektivtrafik och IT-infrastruktur utarbetats i
samråd med kommuner, kommunalförbund och andra intressenter och är en del av genomförandet
av VG2020. Västra Götalandsregionen har regeringens uppdrag att ta fram en regional plan för
transportinfrastrukturen och prioritera satsningar. Därutöver handlar det om att påverka regering,
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riksdag och statliga verka att öka satsningarna på infrastruktur i Västra Götaland. Kollektivtrafik och
infrastruktur är två områden som är tätt sammanflätade. Västra Götalandsregionen ansvarar för
kollektivtrafiken och i trafikförsörjningsprogrammet fastställs den strategiskt långsiktiga utvecklingen
av den i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens bredbandsstrategi beskriver
bredbandsmarknaden och innehåller åtgärder för bristerna i tillgång till bredband. Smart region
Västra Götaland är en regional digitaliseringsstrategi med mål och strategier för utvecklingen av
digitaliseringen i Västra Götaland.
Utöver planer, program och strategier har för 2017 sammanlagt 44 projekt, verksamheter och
uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka
187 miljoner kronor. I dessa ingår bredbandsstöd till kommuner till en volym av drygt 23 miljoner
kronor samt 75 miljoner kronor21 för att stärka upp de statliga infrastrukturplanerna varav 15
miljoner för cykelåtgärder. Därtill tillkommer även Västtrafiks verksamhet till den prioriterade frågan
på 4 365 miljoner kronor för 2017. Utöver finns ytterligare insatser som bedömts vara indirekt
kopplade till frågorna. Det innebär att utöver planer, program och strategier har sammantaget för
fyra år 108 insatser bedömts vara direkt kopplade till någon av de fyra prioriterade frågorna till en
volym om cirka 348 miljoner22 kronor.

17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling
2017 har präglats av arbetet med de regionala och nationella infrastrukturinvesteringsplanerna för
åren 2018 till 2029. Samtidigt har Sverigeförhandlingen om höghastighetsjärnväg och
storstadsåtgärder varit intensivt. Det resulterade i ett avtal mellan Sverigeförhandlingen, Göteborgs
stad och Västra Götalandsregionen som omfattar sju miljarder i viktiga infrastrukturinvesteringar för
kollektivtrafiken fram till 2035. Investeringarna utgår från kollektivtrafiknämndens förslag till målbild
för stomnätet i Göteborg-Mölndal-Partille. Överenskommelsen omfattar linbana över älven,
citybusstråk Backa-Brunnsbo och Lindholmen-Ivarsberg samt spårväg från Frihamnen till Lindholmen
med älvförbindelse mot Stigberget och spår i tunnel vidare mot Linnéplatsen.
Västra Götalandsregionens påverkansarbete för investeringar i förbättrade järnvägar har resulterat i
ett kraftigt höjt anslag till reinvestering och underhåll i Trafikverkets förslag till nationell plan.
Däremot saknar förslag till nationell plan för de investeringar som Västra Götalandsregionen har
bedömt som nödvändiga för att utveckla järnvägsnätet i riktning mot målen i
trafikförsörjningsprogrammet och Målbild tåg 2035. Exempelvis är inte längre delsträckan MölnlyckeBollebygd, via Landvetter flygplats, med i den nationella infrastrukturplanen. Järnvägen mellan
Göteborg och Oslo pekas ut som en brist i den nationella planen vilket är ett första steg i
prioriteringen. Även den norska transportinfrastrukturplanen lyfter fram behov av att göra en
”konceptvalgsutredning” för godstrafik mellan Oslo och Göteborg. Sträckan har också kommit i fokus
med OECDs rapport Mega region western Scandinavia. Efter ett påverkansarbete av Västra
Götalandsregionen för nya slussar i Trollhättan, är nu den åtgärden med i nationell plan. Syftet är att
möjliggöra fortsatt sjöfart på Göta älv upp till Vänern.
Under 2017 har ett intensivt arbete pågått för att revidera den regionala infrastrukturplanen som
omfattar drygt 6,5 miljarder mellan 2018 och 2029. Satsningarna ska gå till att utveckla det regionala
vägnätet, åtgärder för kollektivtrafikens infrastruktur samt medfinansiering till cykelvägar och
åtgärder i kommunalt vägnät. Under året har åtgärdsvalsstudier genomförts enligt nu gällande plan.
Åtgärdsplaner har tagits fram för stråk 9 och väg 190 i stråk 8. Ett nytt resecentrum vid Stenpiren,
21

Medlen fördelas 20 mnkr beredskap förskottering, 25 mnkr mindre vägnät, 20 mnkr riktade medel
infrastruktur och 10 mnkr smärre åtgärder.
22
För 2016 ingår förstärkningen till de statliga infrastrukturplanerna. Dessa var inte medräknade tidigare år.
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Göteborg, har byggts klart. Arbete har påbörjats med bland annat Angered, Gamlestaden, Kungälv,
Lerum och Åkeredsplatsen i Göteborg.
Inom det Västsvenska paketet där Västra Götalandsregionen är en av fem parter har det under 2017
varit byggstart av tre stora projekt; Hisingsbron, nedsänkning av RV45 och förberedande arbeten
bland annat ledningsomläggningar inför byggstart av Västlänken. Arbetet med nya
Marieholmsförbindelsen pågår för fullt, trafikplatsen Marieholm stod helt klar vid årsskiftet och
busskörfältet på E6 norrut till Kungälv har ytterligare en etapp byggts klart. En ny kombiterminal
Arken i Göteborgs hamn (ytterhamnen) stod klar 2017.
Under 2017 sköt Västra Götalandsregionen till 35 miljoner kronor extra från den egna budgeten för
att snabba upp utbyggnaden av cykelvägar i Västra Götaland. Förbättrad infrastruktur för cykel
stärker möjligheten för arbets- och studiependling samt knyter ihop stad och land.

18 Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och
hållbarhet
Kollektivtrafiken utvecklas i huvudsak i linje med trafikförsörjningsprogrammets mål, framförallt
marknadsandelen, resandet och andelen förnybart. Med en utvecklingstakt om 3 procent per år
kommer målet om fördubblat resande till 2025 att nås. Marknadsandelen för kollektivtrafiken är
enligt den nationella kollektivtrafikbarometern knappt 33 procent, och innebär en positiv utveckling
(29 procent 2016). Byte av mätmetod för kollektivtrafikbarometern gör jämförelser med föregående
år osäker, men riktningen har varit positiv under flera år. Resandet med kollektivtrafiken i Västra
Götaland ökade med 6 procent 2017. Den reella ökningen bedöms vara knappt hälften, resten
förklaras av att kundräkningssystemet har fångat upp fler resenärer med giltig biljett utan att stämpla
än vad Västtrafik tidigare har räknat med. Huvuddelen av resandeökningen har skett i pendlingsnav
och prioriterade stråk. Tåg står för den procentuellt största ökningen, men både buss och spårvagn
har också ökat. Nöjdheten är hela 95 procent när den mäts ombord. Däremot är resultatet lägre och
sjunker i kollektivtrafikbarometern, nöjdheten med senaste resan är 77 procent för 2017.
Kollektivtrafiken i Västra Götaland körs redan på i stort sett förnybara bränslen, även dessa släpper
ut en del koldioxid i olika grad. Målet i trafikförsörjningsprogrammet är nu att minska
koldioxidutsläppen med 80 procent från 2006 till 2020. Energianvändningen minskar inte däremot,
och det målet kommer bli svårt att nå till 2020.
Under 2017 har ett förslag till strategi som beaktar de sju diskrimineringsgrunderna tagits fram.
Förslaget kommer att skickas ut på remiss under våren 2018. Med utgångspunkt i
kollektivtrafiknämndens uppdrag har Västtrafik intensifierat arbetet med funktionshinderanpassning
av hållplatser, ett arbete där kommunerna också har en stor del i ansvaret som väghållare. Alla
fordon utom de äldsta spårvagnarna och någon enstaka båt är anpassade för personer med
funktionsnedsättning.
Två omfattande utredningar är nu klara för remiss respektive beslut, Västtågsutredningen gällande
fler tågstopp i Västra Götaland, och Målbild Koll2035 – kollektivtrafikprogram för stomnätet i
Göteborg-Mölndal-Partille. Under året har också långsiktiga planer för pendlingsnaven Skövde och
Trollhättan-Vänersborg startats upp. Västtågsutredningen har identifierat 13 möjliga lägen för att
öppna nya tågstationer i Västra Götaland. Förutom att trafikeringskostnaden bedöms öka med 12
miljoner per år netto, (inklusive minskad busstrafik), behövs också ytterligare investeringar på mellan
3 till 6 miljarder i redan planerade järnvägsinvesteringar. Arbetet med att bättre samordna
kollektivtrafik och samhällsplanering har tagit ytterligare steg framåt under 2017.
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Under 2017 gjordes en utvärdering av landsbygdsutredningen och Närtrafiken i Västra Götaland.
Resandet med anropsstyrd närtrafik har ökat med drygt 75 procent sedan utbyggnaden påbörjades
2013. Arbetet för att utveckla en ny zonstruktur för Västtrafiks biljettpriser har resulterat i ett förslag
om att dagens 70 zoner slås samman till tre. Samråd och kommunförankring av förslaget har pågått
under hösten och vintern 2017. Västtrafik biljettapplikation ”To Go” har varit en stor framgång under
2017 och idag säljs var tredje biljett via appen.
Hållbart resande väst (HRV) är en etablerad aktör inom beteendepåverkan för ett mer hållbart
resande. Flera projekt har genomförts med gott resultat tillsammans med kommuner och
organisationer, till exempel skolreseplaner, vintercyklist och cykelvänlig arbetsplats.
ElectriCity har varit ett test och demoprojekt för elektrifierad stadsbusstrafik sedan 2013. Ett viktigt
resultat av projektet är den samlade kunskapen och erfarenheten som ligger till grund för eventuellt
kommande upphandlingar av elbuss i städer.

19 Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
Den regionala Digitala agendan antogs av regionstyrelsen hösten 2015. Under första kvartalet 2017
har en nyttorealiseringsanalys genomförts av agendans handlingsplan för Västra Götaland. Analysen
innebär ett värdefullt underlag för prioritering av åtgärderna i planen. Högst prioritet ges till
åtgärden att stötta kommunerna i Västra Götaland att arbeta med enhetlig klassificering och
informationssäkerhet – som en viktig grund för att därefter kunna öppna upp data på ett sätt som
väsentligt kommer underlätta för utveckling av digitala tjänster i Västra Götaland. Under våren 2017
beslutade Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd att finansiera ett
informationssäkerhetsprogram där kommunerna kan söka upp till 50 procents medfinansiering fram
till år 2020. Programmet bedöms kosta 18 miljoner kronor att genomföra i hela Västra Götaland
varav Västra Götalandsregionen har åtagit sig att finansiera hälften. Hittills har 38 kommuner har
anmält sitt intresse. Bredbandsutbyggnaden har fortsatt enligt plan under 2017. Drygt 11,5 miljoner
kronor i bredbandsstöd har beviljats för utbyggnad av fiber på landsbygd i Västra Götaland. UBITgruppen, som är en samverkansgrupp mellan regionen, Länsstyrelsen och kommunerna stödjer
utvecklingsarbetet. I gruppen ingår också Coompanion och Hela Sverige ska leva. Utbyggnaden
fortsätter enligt den regionala bredbandsstrategin. För närvarande sker utbyggnaden i högre
utsträckning än planerat på kommersiell basis, vilket kan komma att minska behovet av det totala
regionala bredbandsstödet. Samtidigt har staten satt nya och högre mål för bredbandets kapacitet
och täckning i landet som Västra Götalandsregionen behöver förhålla sig till i det fortsatta arbetet.
Nuvarande regionala mål är att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s
symmetriskt år 2020. Tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsen följer upp utbyggnaden i landet
och det finns inte ännu någon tillgång till statistik som beskriver läget vid utgången av 2017.
Bedömningen är emellertid att målet kommer att uppnås om nuvarande utbyggnadstakt fortsätter.
Nu arbetas det med kontrollstation 2017 av bredbandstrategin som kommer med förslag för att
säkerställa att nå de nya nationella målen med utökad utbyggnad mot vita fläckar,
robusthetshöjande åtgärder i fiberföreningsnäten samt samhällsmaster för bättre täckning och
kapacitet i landsbygd.
Västra Götalandsregionen äger tillsammans med 28 kommuner ett bredbandsbolag, Netwest AB,
som ska underlätta för marknadens aktörer att köpa förbindelser i den infrastruktur som finns inom
offentligt ägda stadsnät eller fiberföreningar samt bidra till att utveckla bredbandsinfrastrukturen.
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20 Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland
Utvecklingen av en långsiktigt hållbar region behöver, enligt VG2020, grunda sig på en gemensam
övergripande framtidsbild av den fysiska strukturen. Syftet är att stärka Västra Götalands
förutsättningar för en hållbar utveckling med koppling till den fysiska planeringen och i nuläget med
fokus på bebyggelsestruktur, infrastruktur och kollektivtrafik. Västra Götalandsregionens arbete görs
i en process där ett av målen är att skapa en gemensam kunskapsbas.
De fyra kommunalförbunden har olika utgångsläge för att samverka kring samhällsbyggnad och fysisk
planering. Västra Götalandsregionen samarbetar med och stöttar kommunalförbunden både genom
utrednings- och personella resurser. Utvecklingsarbetet med att ta fram delregionala strukturbilder
är igång i Boråsregionen och i Fyrbodal. Skaraborg har en framtagen bild som nu utvecklas, och GR
har sedan tidigare en politiskt beslutad strukturbild. De delregionala strukturbilderna kommer att
fungera som kunskapsunderlag till bilden för hela Västra Götaland.
En ökad helhetssyn bedöms vara ett värdefullt planeringsunderlag för bland annat kommande
infrastrukturplaneringar. En arbetsgrupp har bildats där kommunalförbunden och länsstyrelsen
medverkar och en process för utvecklingsarbetet har tagits fram. Strukturbildsarbetet kommer att
intensifieras under 2018.

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR
Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
Området Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan består av fyra prioriterade frågor:





Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar
Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland
Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för hållbar landsbygdsutveckling och
samspelet mellan stad och land
Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling

Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: Västra Götaland år 2020 ska ses som ett
föredöme när det gäller utveckling, implementering och
spridning av hållbara lösningar i Sverige och Europa
En miljöteknikmarknad med en tillväxt i
sysselsättning som är snabbare än i riket
En miljöteknikmarknad med en tillväxt i export som
är snabbare än i riket
Förändringsarbetet i offentlig sektor ska år 2020 ha
hållbar utveckling och globalt ansvar som en
bärande princip
2020 har överenskommelser nåtts som omfattar de
huvudsakliga insatser som krävs för att nå de
övergripande målen om energiomställning,
transporteffektivitet, resurshushållning och ett
giftfritt samhälle.
Bra villkor för en resurseffektiv lokal produktion
och livsmedelsförsörjning med minskad
klimatpåverkan och som främjar hållbara
ekosystem
Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på

Utfall
2012

2013

2014

2015

2016

+3,1%

+1,4%

0,4%

1,2%*

1,5%*

+5,3%

+16%

+14%

-10%**

2017

Målet bedöms inte vara mätbart***

Målet bedöms ligga i fas och aktiviteter pågår***

Målet bedöms ligga i fas och aktiviteter pågår***
Målet bedöms inte vara mätbart***
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utveckling av hållbara lösningar
= målet uppnås sannolikt inte
= målet kan komma att uppnås
=målet kommer sannolikt att uppnås
*Tillväxt i Västra Götaland. Högre tillväxt än riket varje år.
**Utveckling av export i Västra Götaland. Bättre utveckling än riket 2012-2014, sämre 2015.
*** Halvtidsutvärderingen av VG2020, På väg mot VG? Hösten 2017.

Av de sex målen som finns för området Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
bedömer halvtidsutvärderarna att fyra av målen ligger i fast för att uppnå måluppfyllelse år 2020.
Den bedömning som halvtidsutvärderarna lyfter bedöms kvarstå.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
Under 2017 har sammanlagt 52 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 88 miljoner kronor. Därtill kommer
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget för fyra år har
196 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av de fyra
prioriterade frågorna till en volym om cirka 444 miljoner kronor.

21 Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar
Denna fråga lyfts särskilt i en av rekommendationerna för Västra Götaland 2020 om att Västra
Götaland ska bli föregångare i omställning till förnybar energi. Målet för förändringsarbetet är att
offentlig sektor ska ha hållbar utveckling och globalt ansvar som en bärande princip år 2020. Västra
Götalandsregionen har ett fortsatt nära samarbete med Länsstyrelsen och genom detta ökat kraften i
det regionala ledarskapet. Arbetet med Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om (läs mer om detta
under fråga 22) är ett exempel på regionalt ledarskap.
Västra Götalandsregionen egen verksamhet ska framstå som ett gott exempel inom området. Under
året har Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020 för egna verksamheter trätt i kraft med
mål om fossiloberoende transporter och verksamhetsenergi, giftfri miljö och hållbar
resursanvändning och en övergripande ambitionshöjning inom miljöområdet.
Exempel på satsningar under 2017:






Energismarta Avdelningar – Ett pilotprojekt som har genomförts på fem sjukhusavdelningar.
Avdelningarna har fått statistik och löpande resultat över sin elförbrukning under projektets
gång, fått stöd i genomförande av åtgärder, inspiration och coachning. Projektet har bidragit
till att avdelningarna fått ökad kännedom, kunskap och användbara metoder kring
elförbrukning, samt att de i de flesta fall lyckats minska sin elförbrukning.
Konceptet för Kemikaliesmarta rum – Under 2017 har konceptet utvecklats och testats. Det
har bland annat gjorts vid tillbyggnationen av Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus
(TBS) i byggnation av det demorum som utgör modell för cirka 100 vårdrum i den färdiga
byggnaden, vilket motsvarar en yta på totalt cirka 3000 m2.
Klimatberäkningar för livsmedelsinköp – Västra Götalandsregionens verksamheter har
under året tagit fram klimatberäkningar för livsmedelsinköp samt att sjukhusköken tagit fram
klimatberäkning per måltid. Detta har resulterat i att total klimatpåverkan från
livsmedelsinköp och klimatpåverkan per sjukhusmåltid nu kan följas upp för första gången.
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22 Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland
Målet är att 2020 ha överenskommelser som omfattar de huvudsakliga insatser som krävs för att nå
målen om energiomställning, transporteffektivitet, resurshushållning och ett giftfritt samhälle.
Arbetet har koncentrerats till överenskommelser och samverkan kring en samhällsomställning ur
klimatsynpunkt. Målet bedöms i halvtidsutvärderingen av VG2020 ligga i fas och aktiviteter pågår.
Målet med en fossiloberoende region som återfinns i Klimatstrategin för Västra Götaland definieras
som att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 till 2030 i Västra Götaland
och med delmålet 40 procent 2020. Utfallet är att växthusgaserna har minskat med 15 procent från
1990 till 2015 i Västra Götaland. En kraftig nedgång från 2010 har planat ut de två sista åren. Med
utgångspunkt i regionfullmäktiges budget 2015 beslutade Västra Götalandsregionens miljönämnd att
ta fram en plan för hur målet om en fossiloberoende region ska uppnås. Detta sammanföll med
länsstyrelsens regeringsuppdrag att ta fram en regional åtgärdsplan för att minska klimatpåverkan.
Under 2017 beslutade i regionfullmäktige och i Länsstyrelsen för Klimat 2030 – Västra Götaland
ställer om. Programmet lanserades under hösten med en konferens i samarbete med
regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Under året har det också skett en kontinuerlig politisk dialog
med kommunalförbunden och i beredningen för hållbar utveckling (BHU) samt med andra viktiga
aktörer.
Klimat 2030 innebär:
 Tolv satsningar inom fyra fokusområden; hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam
mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, samt sunda och klimatsmarta
bostäder.
 Fyra arbetssätt som ska genomsyra varje satsning i syfte att skapa kraft i
omställningsarbetet. Det ska på olika sätt stimulera till samhällsförändring och där ett
regionalt ledarskap kan göra en tydlig skillnad. Arbetssätten handlar om att Västra Götaland
ska vara föregångare, klimatplanera för framtidens samhällsstruktur, investera i testarenor
och innovationer som bidrar till utveckling och jobb samt utveckla attraktiva samhällen där
det är lätt att göra rätt.
 Fyra samordnare har under hösten utsetts och dessa ska i samverkan med Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen hålla ihop arbetet med var sitt fokusområde.
 Stort deltagande där totalt cirka 200 personer från näringsliv, akademin och offentliga
organisationer medverkat i att ta fram förslag till insatser för att lösa utmaningarna.

23 Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för hållbar
landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land
Förutsättningarna för landsbygdsutveckling och för de gröna näringarna ska vara starka i
Västra Götaland samtidigt som bidragen till en hållbar samhällsutveckling ökar. Hur samspelet mellan
stad och land fungerar är avgörande både för att nå en hållbar stadsutveckling och för en levande
och hållbar landsbygd. EU:s landsbygdsprogram är en central resurs. Det ska bidra till bra villkor för
lokal produktion och livsmedelsförsörjning, till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan och till
att främjahållbara ekosystem. Det är också målet för denna prioritering.
Det prioriterade frågan har flera dimensioner: näringslivsutveckling på landsbygden som ska bidra till
ett mer hållbart samhälle, platsutveckling och relationen mellan stad och land. Då det gäller det
förstnämnda finns det etablerade strukturer och långsiktiga satsningar, medan insatser för
platsutveckling och samspelet mellan stad och land inte är lika etablerat. Det var bakgrunden till att
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den årliga konferensen Framtid Västra Götaland fick temat Hållbar landsbygdsutveckling, hållbar
stadsutveckling – var mötas de två? 320 aktörer deltog från bland annat näringslivet, civilsamhället,
forskningsvärlden, myndigheter och kommuner. Programmet innehöll plenumsamtal mellan
kommunal, regional och statlig nivå. Konferensen filmades och resultaten blir en del i det fortsatta
arbetet med att utveckla Västra Götaland som modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspelet
mellan stad och land.
Att främja ett mer hållbart lantbruk är även en av satsningarna inom Klimat 2030 – Västra Götaland
ställer om. Syftet är att påskynda minskningen av klimatpåverkande utsläpp från produktion och
konsumtion av livsmedel.
2017 var första året i en förnyad satsning på biogasutveckling i Västra Götaland, kallad Kraftsamling
Biogas 2017-2020. Det bestod bland annat av att Västra Götalandsregionens miljönämnd fortsätter
att koordinera samverkansplattformen Biogas Väst i nära samverkan med Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Kraftsamling Biogas bidrar till landsbygdsutveckling genom den stora potential som
finns i lokal framställning av biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor.
Samspelet mellan stad och land utvecklas och kretslopp sluts när matavfall och restprodukter från
olika delar av samhället tas omhand så att näringsämnena kan återföras till marken via biogödsel.
Inom biogasområdet har även Västra Götalandsregionen och Region Skåne inlett samarbete med
ytterligare sex regioner och landsting. Tre rundabordssamtal har ägt rum och hittills resulterat i två
gemensamma debattartiklar, ett riksdagsseminarium och en skrivelse till regeringen där förbättrade
förutsättningar för den lokalproducerade biogasen efterfrågas.
Genom Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram för kommersiell och offentlig service
på landsbygds- och skärgårdsområden i Västra Götaland genomförs projekt som syftar till att stärka
och bredda det lokala serviceutbudet. Under 2017 beviljades totalt 650 000 kronor av Västra
Götalandsregionens medel till fyra projekt, tre förstudier för lokal platsutveckling och en
kunskapsöversikt kring forskning och modeller för platsutveckling.
Västra Götalandsregionen har prioriterat ett antal fokusområden i budgeten 2017 där ett av dem är
Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land. Totalt
har 12 nämnder och styrelser prioriterat fokusområdet i sina detaljbudgetar. Flera av de aktiviteter
som är angivna är av strategisk, långsiktig karaktär som pågår under flera år. Det är därmed svårt att
se effekter och måluppfyllelse av aktiviteterna för 2017. Det finns synergier och nya
utvecklingsmöjligheter att ta till vara på genom en ökad intern samverkan inom fokusområdet.
Exempel på pågående aktiviteter inom fokusområdet är stöd till samverkan mellan kommuner och
verksamheter för ökad insamling och bättre kvalitet på matavfall till biogasproduktion, utveckling av
restauranger genom Smaka på Västsverige, utveckling av turistföretag på landsbygden och stadsnära
jordbruk, vertikal och urban odling.
Exempel på andra satsningar under 2017:
 Överenskommelse om samverkan inom landsbygdsutveckling - Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen har gjort en överenskommelse om samverkan inom landsbygdsutveckling
för perioden 2017-2020. Strategiska områden som pekats ut är stad och land, lokal mat,
biogas och processtöd för upphandling av livsmedel.
 Västra Götalandsregionen och SLU – Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd
och SLU har gjort en förnyad avsiktsförklaring om fortsatt samverkan och finansiering av
gemensamma projekt som förväntas starta 2018.
 Nationell strategisk innovationsagenda (SIA) - Under året deltog Västra Götalandsregionen i
färdigställandet av en nationell strategisk innovationsagenda (SIA) för det svenska
biogassystemet som en nyckel till cirkulär ekonomi. Det skedde i nära samverkan med
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branschen och andra regioner. Samarbetet med andra regioner har även omfattat att driva
på för mer långsiktiga spelregler på nationell nivå.
Samverkan för regional serviceutveckling – hållbara platser – Ett projekt som stödjer
platsutveckling och testar metoder som stärker mindre orters näringsliv, serviceutbud och
attraktivitet. En lokal utvecklingsplan tas gemensamt fram av aktörerna på platsen. Under
2017 har ett lokalt utvecklingsarbete startats upp på åtta platser i regionen. Det handlar om
Uddebo, Limmared, Södra Råda, Fengersfors, Långbron, Dals-Ed och Källö-Knippla.

24 Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven
miljöutveckling
Målet för frågan är en miljöteknikmarknad med en tillväxt i sysselsättning och export som är
snabbare än i riket. Halvtidsutvärderarnas bedömning är att målet sannolikt kommer att nås.
Grundtanken med frågan är att insikten om att det är nödvändigt att ställa om till en fossiloberoende
ekonomi ska ge Västra Götaland en fördel när det gäller att skapa arbetstillfällen och
exportmöjligheter. Gemensamt för dessa satsningar är att det är lokala lösningar som utvecklas och
prövas här men som har stor potential att kunna exporteras framförallt som bra lösningar ur
klimatsynpunkt. Dessa tankar finns i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om (se punkt 22). Västra
Götalands utsläpp av växthusgaser är idag 0,03 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.
Kännetecknande för området är att tekniken finns men svårigheten är att få ut tekniken i samhället
så den gör nytta. Hindren är framförallt av ekonomisk art, fossil teknik är ofta både bra och
jämförelsevis billig. Det framtida arbetet behöver utöver dagens inriktning också inrikta sig på att få
affärsmodeller så att produkterna kommer ut på marknaden. Nedan lyfts några av de
utvecklingsarbeten som pågår inom området.
Fordonsindustrin med akademi och det offentliga i att utveckla både fordon och drivmedel för
fossilfrihet. Några trender att förhålla sig till är delad ekonomi, mer eller mindre självstyrande
fordon, digitalisering och elektrifiering. Demofordon finns idag för el och motsvarande demobilar
som går på flytande gas.
Inom bioinnovationsområdet pågår det också många aktiviteter. Här prövas lösningar för att byta
råvarubas för petrokemiska produkter till icke fossila för att minska de relativt stora utsläpp av fossil
koldioxid som sker i Västra Götaland. Här tittar man också på att uppföra ett plastreturraffinaderi.
För sådana kommersiella produkter och tekniker finns en stor exportmöjlighet. Arbetet har under
året hållits ihop av det Västsvenska kemi- och materialklustret.
Vad gäller vindbruk har Västra Götalandsregionen ett nationellt uppdrag från Energimyndigheten att
samordna och koordinera olika näringslivsprojekt inom vindbruk för att skapa fler arbetstillfällen från
ökande vindkraft. Under 2017 publicerade noden en marknadsanalysrapport som bland annat visade
att det finns många tillstånd för nya vindkraftverk och att tekniken blir allt effektivare och billigare.
I arbetet med att få till lokala klimatinvesteringar samarbetar Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen för att arrangera informationsträffar och rådgivning. Merparten av beslutade
investeringar har varit transportrelaterade som laddinfrastruktur och fossiloberoende transporter.
I arbetet för en omställning till cirkulära affärsmodeller inom textil- och möbelbranschen har flera
insatser har gjorts under 2017. Det har handlat om att stärka produkt- och affärsutveckling i
samverkan mellan akademin och näringslivet. Inom ramen för satsningen Re:textile vid Science Park
Borås har såväl studier som näringslivsprojekt med exempelvis Lindex som fått internationell
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uppmärksamhet. Ambitionen att förlänga kläders livslängd har gett flera västsvenska företag nya
affärsmöjligheter.
Det pågår även en del arbete med affärsdriven utveckling i de olika delregionerna och exempel på
detta är Green Gothenburg, Fyrbodal växer på träd och Hållbara Skaraborg.
Exempel på andra satsningar under 2017:
 ElectriCity – En satsning som pågått under några år och är det mest synliga av
fordonsprojekten. Man visar här att det fungerar med helelektriska bussar i tätorten och
redan under 2018 kommer flera linjer att trafikeras av elbussar
 Hållbar kemi 2030 – Inom området arbetar fem Stenungsundsföretag för att nå
målsättningen hållbar produktion och hållbara produkter 2030.
 Testbäddar för textilåtervinning och plaståtervinning – Swerea IVF utvecklar tekniker och
prototyper tillsammans med företag inom hela värdekedjan.
 Affärsutveckling för cirkulära möbelflöden – En satsning som syftar till att ställa om
möbelbranschen till att bli cirkulär. Satsningen leds från IDC Skaraborg och RISE inom
Vinnovas program för utmaningsdriven innovation. Under 2017 beviljades steg 3 och
projektet har gått från ett Västsvenskt till ett nationellt projekt där stora delar av
möbelbranschen deltar och flera stora kunder, såväl offentliga som Västra
Götalandsregionen men även privata som exempelvis Volvo och Vasakronan.

Ansvarsfull och hållbar konsumtion
Området Ansvarsfull och hållbar konsumtion består av två prioriterade frågor:
 Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar
 Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling
Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: Invånarna i Västra Götaland ska ta ökad
hänsyn till hur deras konsumtion påverkar människor och
miljö, lokalt och globalt
En ökad andel invånare ger uttryck för hållbara
värderingar och bidrar till mer hållbar, resurseffektiv,
konsumtion mot år 2020
År 2020 ska det finnas etablerade system för att följa
hur vi i Västra Götaland hanterar våra inköp i ett
hållbarhets- och innovationsperspektiv

Utfall
2012

2013

2014

2015

2016

2017

27%*
Målet bedöms inte vara mätbart, men aktiviteter
pågår***

= målet uppnås sannolikt inte
= målet kan komma att uppnås
=målet kommer sannolikt att uppnås
* Genomsnitt av andelen som anger ”mycket ofta” eller ”alltid” på frågan ”hur ofta gör du nedanstående saker: väljer miljömärkta varor,
undviker att köra bil, sorterar hushållsavfall, undviker att resa med flyg, handlar ekologisk mat, avstår att äta kött samt handlar second
hand eller begagnat. Följs upp 2020.
*** Halvtidsutvärderingen av VG2020, På väg mot VG? Hösten 2017.

Halvtidsutvärderarna kan inte bedöma måluppfyllelsen av de två målen som finns för området
Ansvarsfull och hållbar konsumtion inte. Målet som handlar om invånarnas attityd till hållbar och mer
resurseffektiv konsumtion följs upp genom en attitydsmätning av SOM-institutet vid Göteborgs
universitet. Nästa gång detta mål följs upp är 2020.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
Under 2017 har sammanlagt 11 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 13 miljoner kronor. Därtill kommer
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget för fyra år har 51

39

projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av de två prioriterade
frågorna till en volym om cirka 114 miljoner kronor.

25 Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar
Målet att en ökad andel invånare ger uttryck för hållbara värderingar och bidrar till mer hållbar,
resurseffektiv, konsumtion mot år 2020 går inte att bedöma. Det går dock att se trender att fler
konsumenter väljer att handla secondhand och äta vegetariskt.
Att den offentlig sektor kan underlätta en hållbar konsumtion har under 2017 fått en större
uppmärksamhet. Nationellt har utredningar genomförts kring cirkulär ekonomi, delandeekonomi,
konsumtionens miljöpåverkan med flera. Regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att samla
och driva frågorna inom Forum för hållbar konsumtion. Mistra har beviljat ett forskningsprogram
kring hållbar konsumtion där exempelvis Chalmers, Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
deltar med fokus på mat, möbler/inredningstextilier och semester.
Inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om har konsumtionsfrågorna fått en ökad betydelse. Ett
arbete har startat under 2017 med att utveckla tjänsteförsäljning inom handeln för att erbjuda
kunder nya alternativ till nyinköp, som kommer förstärkas under 2018. Dessa frågor ligger väl i linje
med insatser för en hållbar handel inom programmet Cirkulärt mode och hållbara miljöer.
Exempel på andra satsningar under 2017:
 Decosco – En satsning som drivs av Göteborgsregionen/Science Park Borås med beslut 2017.
Det handlar om att samla in jeans via olika kanaler i åtta kommuner som därefter används för
produktutveckling i kombination med aktiv kommunikation till invånare om hållbara val.
 Re:textile – Science Park Borås medverkade på Kretsloppsveckan i Borås. Besökare fick där
hjälp med nya tryck på gamla T-shirts som väckte mycket stort intresse och långa köer.
 Design för hållbar livsstil - En förstudie har genomförts i samverkan med Stiftelsen svensk
industridesign och Science Park Borås med flera på vilket sätt vi kan forma framtidens
boende, kvarter och handel för att underlätta en mer klimatsmart konsumtion.
 Göteborgspriset för hållbar utveckling - 2017 års tema var Design för hållbar utveckling. En
workshop om framtidens boende i relation till hållbar konsumtion genomfördes med
vinnaren arkitekten Alejandro Aravena.

26 Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling
Målet är att 2020 ska det finnas etablerade system för att följa hur vi i Västra Götaland hanterar våra
inköp i ett hållbarhets- och innovationsperspektiv. I Västra Götalandsregionen och i flera kommuner
finns goda ambitioner till hållbara inköp, kanske främst inom fordon och livsmedel.
Inköpssamarbeten sker också mellan kommuner. Däremot finns inget övergripande samarbete inom
Västra Götaland kring etablerade system för hur vi hanterar våra inköp i ett hållbarhets- och
innovationsperspektiv. Men en viktig fråga att arbeta vidare med.
I Västra Götalandsregionen finns goda erfarenheter av att som stor kund kunna påverka miljö- och
utvecklingsarbetet hos leverantörer där samarbetet mellan de egna verksamheterna och det externa
utvecklingsarbetet inom regional utveckling kan skapa mycket goda synergieffekter. Västra
Götalandsregionens efterfrågan på möbler med höga miljökrav i Gröna listan har sedan lång tid fått
uppmärksamhet i hela möbelbranschen och nu sker en övergång till cirkulär ekonomi utifrån ett
arbete som startade i Västra Götalandsregionen. Dessa satsningar bidrar till nya affärsmöjligheter

40

exempelvis i Skaraborg där tillverkande företag tillsammans utvecklar industriella flöden för
återrenovering av begagnade möbler.
Exempel på andra satsningar under 2017:




Giftfri förskola - Västra Götalandsregionen leder ett nätverk bland 26 kommuner i Västra
Götaland och Halland som arbetar med giftfri förskola för att fasa ut skadliga ämnen i
barnmiljöer. Under 2017 har det varit tema kring uppföljning/utvärdering/kommunikation,
kemikalier och textilier.
Möbelbruket – De har under året tagit hand om ett antal stolar som Västra
Götalandsregionen skulle kasserat. I samverkan med tillverkningsföretag i Tibro har de under
2017 utvecklat ett industriellt system för återrenovering vilket ger effektiva flöden och
minskade kostnader. Projekt drivs från IDC Skaraborg där ambitionen för 2018 är att gå över
till en långsiktig egenfinansierad verksamhet.

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
En ledande kulturregion med fokus på delaktighet
Området En ledande kulturregion med fokus på delaktighet består av två prioriterade frågor:



Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland
Främja ungdomskultur och utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts

Mål för område och prioriterade frågor
Inriktningsmål: Ett kulturliv som bidrar till aktiva och
engagerade invånare i hela Västra Götaland
Invånarna i alla delar av Västra Götaland ska öka sitt
deltagande i samhällslivet i stort, inte minst i föreningsoch kulturliv*
En växande andel unga ska uppleva Västra Götaland som
en attraktiv plats**
= målet uppnås sannolikt inte

= målet kan komma att uppnås

Utfall
2012

2013

2014

2015

2016

2017

52%

52%

53%

53%

49%

48%

3,5

3,4

3,5

3,5

3,4

3,5

=målet kommer sannolikt att uppnås

*Andel av befolkningen som är medlem i någon av följande föreningstyper: idrottsförening, miljöorganisation, politiskt
parti, kulturförening, lokal samhällsförening eller invandrarförening. Källa SOM Väst.
**Svar på frågan ”Hur bra tycker du att det är att bo i Västra Götaland?”. Genomsnitt för en 11-gradig skala som går från -5
till +5. Svar från åldersgruppen 16-29 år. Källa: SOM Väst.

I den externa halvtidsutvärderingen av VG2020 bedömdes de två målen för En ledande kulturregion
med fokus på delaktighet ligga i fas. För målet som Västra Götaland som en attraktiv plats ligger
utfallet i princip oförändrat. Efter en ökning av målet fram till 2015 vad gäller deltagande i
föreningslivet visar SOM Väst en minskning åren 2016 och 2017. Därför bedöms detta mål nu
sannolikt inte kunna uppnås.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
Under 2017 går drygt 1 289 miljoner kronor till någon av de prioriterade frågorna. Till största del,
drygt 1 222 miljoner kronor, avses insatser och verksamheter som Västra Götalandsregionens
kulturnämnd finansierar, till exempel går dryga 733 miljoner kronor till scenkonst där bland annat
GöteborgsOperan och Göteborgs symfoniker ingår. Utöver kulturnämndens satsningar har
sammanlagt 29 projekt och verksamheter bedömts vara direkt kopplade till någon av de prioriterade
frågorna till en volym om cirka 67 miljoner kronor. Därtill kommer ytterligare insatser som bedömts
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vara indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget har 145 projekt, verksamheter och uppdrag23
bedömts vara direkt kopplade till någon av de två prioriterade frågorna. Inklusive Västra
Götalandsregionens kulturnämnds medel uppgår satsningarna inom området till volym om cirka 4
302 miljoner kronor.

27 Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland
Att gynna nyskapande och vidga deltagandet i kulturlivet är två strategiska områden i Västra
Götalandsregionens kulturstrategi. Nyckelordet är samverkan.
En nyskapande kulturregion med lyskraft
En stor del av Västra Götalandsregionens satsningar på kultur går till kulturinstitutioner med
nationell och internationell lyskraft. Göteborgs Symfoniker är Sveriges nationalorkester och publiken
till GöteborgsOperan ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Film i Västs
samproduktioner synliggör Västra Götaland på vita duken, exempelvis The Square, som är
Oscarsnominerad 2018 och vann Guldpalmen i Cannes 2017, regisserad av Ruben Östlund och
producerad av Erik Hemmerdorff.
Också utanför de stora kulturinstitutionerna finns ett rikt kulturliv och under 2017 beviljades ett
flertal stöd från Västra Götalandsregionen inom kulturområdet däribland utvecklingsprojekt,
stipendier till konstnärer och ett kulturpris till textilkonstnären Elsa Agélii.
Regionalisering av internationella festivaler
Göteborgs ställning som evenemangsstad är stark. Västra Götalandsregionen har under en
treårsperiod samarbetat med tre internationella festivaler i Göteborg (inom film, konst, dans och
teater) och kommunalförbunden med syfte att öka festivalernas regionala närvaro. Under 2017 har
en utvecklingsplan samt finansieringsmodell beslutats för att permanenta satsningen.
Kreativa Kraftfält – hur går vi vidare?
Forskningsprojektet Kreativa kraftfält – där ett svenskt-italienskt forskarlag tillsammans
med Västra Götalandsregionen och flera kommunalförbund, genomfört ett antal kartläggningar av
kulturella resurser runt om i Västra Götaland – hör till de mest ambitiösa forskningsprojekten i
Kultursverige. Under året har Nätverkstan med stöd från Västra Götalandsregionen, arrangerat fem
offentliga seminarier för samtal kring hur forskningsresultaten ska bäras vidare.
Det civila samhället, folkbildning och kultur i samverkan vidgar deltagandet
Det civila samhället är en viktig arena för ökad delaktighet i samhället och Västra Götalandsregionen
har under året haft särskilda utlysningar av projekt för att välkomna flyktingar med kultur. Kultur i
Väst stödjer utvecklingen av lokala arrangörer inom föreningslivet i hela Västra Götaland. Västarvet
samverkar kontinuerligt med civilsamhället, däribland inom projektet Industrimuseum Västra
Götaland.
Västra Götalandsregionen stödjer 21 folkhögskolor och tio studieförbund i Västra Götaland, som
skapar förutsättningar för kultur och bildning med bredd och djup. Antalet unika deltagare är
216 119, en ökning med fyra procent jämfört med föregående år. Här får invånare möjlighet att läsa
allmänna kurser, men också att själva skapa, forma, spela, sjunga och dansa. Plattformen för
samverkan mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner har stärkts under året och samlar nu ett 20
tal aktörer.
23

För år 2016-2017 har inte insatserna inom ramen för Västra Götalandsregionens kulturnämnd kategoriserats in
som enskilda insatser.

42

Nya satsningar 2017 inkluderar bland annat:
 Kulturting - 340 politiker och tjänstepersoner deltog på Kulturting - ett nytt kulturpolitiskt
forum i Västra Götaland. Ytterligare 90 personer följde konferensen via länk.
 Delregionala kulturdialoger - 300 personer från 44 kommuner deltog i fyra delregionala
kulturdialoger. Inbjudan riktade sig även till det fria kulturlivet och det civila samhället.
 28 nya uppdrag för åren 2018-2020 till kulturverksamheter – Sammanlagt omfattar de nya
uppdragen ungefär 70 procent av kulturnämndens budget. Alla uppdrag följer Västra
Götalandsregionens styrdokument och perspektiven om vidgat deltagande, barn och unga
samt samverkan betonas.

28 Främja ungdomskultur och utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts
Västra Götaland ska vara en kraftfull kulturregion för barn och unga. Under året har det varit ökat
fokus på barn och unga vid kulturinstitutioner, en nationell konferens om barnkultur har arrangerats
och en ny undersökning om barns och ungas kulturaktiviteter har presenterats.
Ökat fokus på barn och unga vid kulturinstitutioner
Uppdrag till kulturverksamheter är ett av Västra Götalandsregionens viktigaste verktyg för att främja
barn- och ungdomskultur. Koncernkontoret har under året kartlagt kulturinstitutionernas arbete för
barn i Västra Götaland 2012-2016. Resultaten visar att det är ökat fokus på yngre målgrupper vid
kulturinstitutionerna genom större utbud, det är däremot blandat resultat avseende antalet barn och
unga som besökare och deltagare. 2017 besökte 770 400 barn scenkonstinstitutioner och museer
finansierade av Västra Götalandsregionen. En slutsats i rapporten är att aktiviteter för yngre
målgrupper med deltagande i fokus kräver ett mindre format.
Exempel på satsningar under 2017:
 Regionteater Väst producerar tillgänglig och utmanande scenkonst som är betydelsefull och
underhållande för den unga publiken. I Uddevalla spelas teater och i Borås tar dansen plats
på scen. Regionteater Väst fördjupar sitt samarbete med ett tiotal kommuner per år där alla
barn i grundskolan minst ett scenkonstbesök per elev och år.
 En stor del av GöteborgsOperans avdelning GO Skapa berör barn och unga. På Sagofoajén
sitter de allra minsta och tittar på musikaliska sagor, de lite äldre kan ta del av
skolföreställningar, dansa ”Experimental Battle” och sjunga i barn- och diskantkören.
 Göteborgs Symfoniker är engagerade i El Sistema. 2017 var det för tredje gången dags för
det internationella musiklägret Side by Side, där 1200 unga från 13 länder spelar i orkester,
sjunger i kör och deltar i konserter tillsammans med musiker ur Göteborgs Symfoniker.
Under året har också flera skol- och familjeproduktioner gett barn och unga konstnärliga
upplevelser, däribland ”Kom in”, konserten där barn först får hälsa på en musiker i en
husvagn på Götaplatsen och sedan höra hela orkestern i Stora salen. Tidigare samma dag
spelades även konserten i Biskopsgården.
 Museer med stöd från Västra Götalandsregionen har tilldelats medel för fri entré för barn
och unga upp till 26 år.
 Västarvet ansvarar för sex besöksmål. Göteborgs naturhistoriska museum är en
familjeklassiker och håller årligen drygt 1000 program för skolklasser, vilket är i särklass flest
av samtliga museer i Västra Götaland. Västarvet arbetar även tillsammans med Närhälsan,
för att skapa miljöer för barn i vårdcentralernas väntrum.
 Det regionala arrangörsstödet för barn och unga administreras av Kultur i Väst och under
2017 betalades totalt 10,6 miljoner kronor ut till kommunerna i samtliga delregioner och 162
700 barn och unga tog del av aktiviteter främst i skolan. Utvecklingen över tid visar att det är
fler kulturaktiviteter, men att färre barn deltar.
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Kultur i Väst arbetar med ungdomsensembler som Vägus, World Wide Orchestra och
Höstlovskören. Kultur i Väst arrangerar även Frame, en filmfestival för kortfilmer av unga.
Film Cloud utvecklar unga vuxnas filmskapande.
KulturUngdom är en ideell förening och har delegation från Västra Götalandsregionen att
fördela ”K-pengen”, och resultatet för 2017 är 198 projekt i 33 kommuner genom
kulturpengar för ungas fritid. 42 767 ungdomar tog del av kulturaktiviteterna och
arrangemangen.

Nationell undersökning av barns och ungas kulturaktiviteter
Västra Götalandsregionen beslutade 2016 om att medverka i Myndigheten för kulturanalys
undersökning av barns och ungas kulturaktiviteter. Under våren skickades enkäter ut till elever i
årskurs 5, 8 och andra året i gymnasiet vid ett urval skolor. Under hösten pågick dataarbete, analysoch rapportarbete. Resultaten visar att kultur tar plats i barns vardag. Det är tydliga mönster i barns
kulturaktiviteter: yngre barn är mer kulturaktiva än ungdomar och tjejer deltar mer i kulturaktiviteter
än killar. Det är vidare små skillnader mellan regioner i Sverige. Slutligen finns det behov av mer
analys av barns och ungas kulturvanor.
Nya satsningar under 2017 inkluderar bland annat:
 Ökat fokus på barn och unga vid scenkonstinstitutioner och museer, med flera nya
satsningar för yngre målgrupper.
 Kultur i Väst arrangerade Prio 0-18 år, en nationell konferens som lockade 800 deltagare.


Kulturnämnden finansierar Arena för läsning 2.0, där Västra Götalands idrottsförbund
motiverar barn och unga till läsning genom idrottsföreningar i Borås (Hässleholmen, Norrby
och Sjöbo), Göteborg (Angered, Bergsjön, Västra Frölunda), Skövde, Stenungssund, Tjörn och
Orust.

Ökat utbyte med omvärlden
Området Ökat utbyte med omvärlden består av fyra prioriterade frågor:
 Öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt
 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen
 Riva gränshinder och öka samverkan med Norge samt etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund
 Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland
Mål för område och prioriterade frågor
Utfall
Inriktningsmål: Västra Götaland ska bli mer uppskattat i och
2012
2013
2014
2015
2016
2017
attraktivt för omvärlden
Västra Götaland ska år 2020 vara Skandinaviens mest
8,3
8,6
9,1
9,7
10,0
besökta, uppskattade och inkomstbringande besöks9,8 milj
milj.
milj
milj
milj
milj**
och evenemangsregion*
En relation utan legala och mentala gränshinder med
Målet bedöms inte vara mätbart***
Norge
Beslut tagits om utbyggnad av en snabb
järnvägsförbindelse Oslo – Göteborg – Öresund före år
Målet bedöms inte vara uppnått***
2020
Strategiska investeringar inom främst FoU eller
identifierade luckor i för regionen centrala värdekedjor
Målet bedöms ligga i fas***
ska attraheras att etablera sig i Västra Götaland
= målet uppnås sannolikt inte
= målet kan komma att uppnås
=målet kommer sannolikt att uppnås
* Gästnätter, ** Stockholms län 14,1 milj. gästnätter år 2017 (prel. uppgifter Tillväxtverket).
*** Halvtidsutvärderingen av VG2020, På väg mot VG? Hösten 2017.
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Av de fyra målen som finns för området Ökat utbyte med omvärlden bedöms två av målen sannolikt
inte uppnås till 2020 medan målet Strategiska investeringar inom främst FoU eller identifierade
luckor i för regionen centrala värdekedjor ska attraheras att etablera sig i Västra Götaland bedöms
ligga i fas. En sammanfattande slutsats som halvtidsutvärderarna lyfter kopplat till målen är att
resultaten pekar på att fokuserade insatser krävs inom tre VG2020-områden, varav området Ökat
utbyte med omvärlden är ett av dessa. Den bedömning som görs efter uppdaterade
statistikuppgifter är att halvtidsutvärderingens bedömning kvarstår.
Beslutade insatser och medel för 2017 respektive 2014-2017
Inom detta område sker en del av arbetet utifrån närvaro och påverkan i olika sammanhang.
Därutöver har under 2017 sammanlagt 30 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt
kopplade till någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 91 miljoner kronor. Därtill
kommer ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Sammantaget för fyra
år har 126 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av de fyra
prioriterade frågorna till en volym om cirka 580 miljoner kronor.

29 Öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt
Under året fortsatte arbetet med påverkansfrågor som har sin utgångspunkt i befintlig
påverkansagenda, bland annat lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland, framtida
sammanhållningspolitiken och statliga infrastruktursatsningar i Västra Götaland. Under 2017
identifierade även Västra Götalandsregionen aktuella påverkansfrågor genom en systematisk
beredningsprocess. Prioriterade frågor som har sin utgångspunkt i Västra Götalandsregionens
styrdokument har matchats med aktuella processer i omvärlden.
Vad gäller lokalisering av statliga myndigheter till Västra Götaland beslutade regeringen i somras att
inrätta två nya polisutbildningar. En i södra Sverige och en Västra Sverige. Ett stort arbete har skett
till stöd för en etablering i Borås, bland annat en strategi för opinionsbildning. Under året har även
regeringen beslutat om omlokalisering av bland annat Myndigheten för kulturanalys till Göteborg,
Swedac till Borås, ytterligare delar av Arbetsmiljöverket till Mölndal och Inspektionen för
socialförsäkring till Göteborg.
Ett omfattande påverkansarbete har bedrivits när det gäller statliga infrastruktursatsningar i Västra
Götaland och Sverigeförhandlingen. Mer om detta lyfts under fråga 17 Investera i
transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling.
Påverkansarbete om EU:s framtida sammanhållningspolitik har bedrivits i linje med 2016 års
ställningstagande av beredningen för hållbar utveckling (BHU). Västra Götaland har verkat både i
SKL:s styrgrupp för sammanhållningspolitik gentemot den nationella nivån, såväl som genom de stora
europeiska regionorganisationerna AER (Assembly of European Regions) och CPMR (Conference of
Peripheral Maritime Regions). Arbetet fortsätter i än högre takt under våren 2018, då det ännu finns
möjligheter att påverka utfallet även om chanserna minskar i takt med att förhandlingar mellan
medlemsstaterna och EU tar vid.
Genom CPMR finns en tillgång till expertkunskap och lobbying på EU-nivå inom bland annat
sammanhållningspolitik, transport och maritima frågor. Västra Götalandsregionen har som
ordförande och sekretariat i CPMR:s Nordsjökommission (NSC) tillträde till CPMR:s beslutsorgan och
arbetsgrupper. Totalt ingår 32 medlemmar i åtta länder i frågor om Nordsjöregionens utveckling.
Ordförande i AER är sedan juni 2017 Magnus Berntsson (KD). Ordförandeskapet har under året
inneburit ett deltagande i ett stort antal internationella konferenser och engagemang. AER
samarbetar med den globala organisationen R20 – Regions of Climate Action, där Magnus Berntsson
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också innehar det politiska ordförandeskapet. Tillsammans har dessa två organisationer bidragit till
att synliggöra Västra Götalandsregionens satsningar inom regional utveckling i stort men framförallt
på miljö- och klimatområdet.
Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel har fortsatt arbetat med omvärldsbevakning, påverkan,
synliggörande och samarbeten i Bryssel. De områden som har varit i fokus under året är
forskning/innovation, hållbara transporter/infrastruktur, miljö, sammanhållningspolitik samt Västra
Götalandsregionens ordförandeskap i NSC. Kontoret arbetar nära andra svenska stads- och
regionkontor med liknande eller överlappande intressen. Genom Brysselkontoret har Västra
Götalandsregionen även en styrelseplats i ERRIN (European Reagions Research Innovation Network)
sedan oktober 2017. ERRIN har ca 130 regioner som medlemmar och är det största regionnätverket
för forskning och innovation i Europa.
I samband med att EU:s stats- och regeringschefer samlades i Göteborg för ett EU-toppmöte den 17
november 2017, valde Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens
kommunalförbund och Länsstyrelsen i Västra Götalands län att arrangera ett antal aktiviteter under
”EU-hösten”. Syftet var att öka kunskap om EU och den lokala och regionala nivåns koppling till EUsamarbetet. Bland annat anordnade tre officiella sidoevenemang till EU-toppmötet:




Västsvenskt EU-handslag för ökad delaktighet
EU – satsa mer på barnen
Morgondagens EU – hur skapar vi ett bättre Europa?

30 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen
Besöksnäringen i Västra Götaland har fortsatt att öka och för åttonde året i rad ökade antalet
gästnätter för helåret. Västra Götaland stod sig väl mot andra regioner och storstadsregioner och
turismen ökade antalet gästnätter med cirka 2 procent under 2017 i nivå med snittet för riket. Både
utländska och inhemska besökare ökade med cirka 2 procent avseende gästnätter.
Västra Götaland ligger på en stabil andraplats för gästnätter bland Sveriges regioner, en bra bit efter
Stockholms län men långt före övriga regioner. Turistrådet Västsverige AB är Västra
Götalandsregionens helägda bolag för utveckling och marknadsföring av besöksnäringen. Betoning
ligger på samverkan med besöksnäringens samtliga aktörer och utvecklingen av en hållbar
besöksnäring. Verksamheten är inriktad på följande huvudområden:





Marknadsstyrd produktutveckling
Marknadsföring i utland och Sverige
Strategisk affärsutveckling
Analys och kompetensöverföring

För att ytterligare stärka den positiva utvecklingen inom besöksnäringen har flera större projekt inom
den turistiska infrastrukturen och samarbeten i Västra Götaland fortsatt. Förutom förstärkningar av
besöksmål som Göta kanal och Dalslands kanal har bland annat, Södra Råda Gamla Kyrka, Nordiska
akvarellmuseet, Forsviks Maritima Centrum, Gunnebo slott, Kata gård i Varnhem med flera erhållit
stöd.
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31 Riva gränshinder och öka samverkan med Norge samt etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund
Arbetet med denna region sker i mångt och mycket i de samarbetsorganisationer som finns
etablerade: Göteborg-Oslo samarbetet, Den Skandinaviska Arenan och Svinesundskommittén.
Inom Göteborg-Oslo samarbetet har ett riktat påverkansarbete bedrivits inom ramen för
arbetsgruppen med fokus på infrastruktur. Bland annat har en järnvägskonferens om
gränsöverskridande järnvägssatsningar anordnats, en utredning har gjorts för att utreda alternativ
finansiering för utbyggnad av dubbelspår Öxnered-Halden. Därtill har GO-samarbetet tagit fram ett
gemensamt remissvar på svensk nationell transportplan. Som ett resultat av de samlade
ansträngningarna ser nu sträckan Göteborg-Oslo ut att få höjd status i de nationella planerna i såväl
Norge som Sverige.
I den andra arbetsgruppen, Näringslivsgruppen, har det under 2017 bedrivits ett löpande arbete med
OECD territorial review för området Köpenhamn till Oslo. Genom studien står det nu än mer klart att
betydelsen av samverkan mellan närliggande storstadsregioner är en avgörande fråga för att klara
konkurrenskraft och välfärd i Västsverige i framtiden. Detta är något som också EU betonar detta
starkt i sin senaste Cohesion report om regional utveckling.
OECD lyfter bland annat att kopplingarna betyder mycket och ökar när det gäller företagsamhet,
handel, turism men är betydligt svagare när det gäller arbetsmarknad, högre utbildning, forskning
och offentlig service. De föreslår en utvecklad samverkan med grund i den höga livskvaliteten och
attraktiviteten i området och att arbetet utgår från samhällsutmaningar där de olika delarna av
regionen har gemensamma och komplementära styrkor. Arbetet kan enligt OECD ske i ordinarie
verksamheter genom att tydligare uppdrag ges till de egna organisationerna och vid olika
utvecklingssatsningar, att prioritera samverkan med aktörer i Osloregionen och Öresund.
OECD konstaterar även att det nordiska samarbetet behöver utvecklas. OECD visar hur godstrafiken
Göteborg-Oslo ökat med 40 procent på 10 år samtidigt som möjligheten att föra över gods på järnväg
är obefintlig. I rapporten konstateras att mer än 1,2 miljoner betalda övernattningar görs av norrmän
i Västra Götaland varje år. Merparten av dessa görs i Göteborg, med högst begränsade möjligheter
att resa hållbart. OECD har tagit fram genomsnittshastigheter för resor med tåg, buss och bil som
visar att sträckan Göteborg-Oslo har en medelhastighet med tåg som är ca 60 km/h långsammare än
mellan de andra storstäderna i relationen Göteborg, Malmö och Stockholm.
OECD-studien har inneburit en ökad uppmärksamhet på frågan i hela området från Oslo i norr via
Skåne men också ner till Hamburg i diskussioner inom ramen för arbetet med Fehmarn Bält och
String, där Västra Götalandsregionen nu också blivit medlem. Samarbetet med Oslo, Akershus,
Östfold, Göteborg, Region Halland, Helsingborg och Skåne har utvecklats väl under projektet.
Ansvariga politiker har uttalat en vilja att gå vidare med mer konkret samarbete än i dag. I Almedalen
2017 diskuterades betydelsen av Megaregioner och samverkan i området på den Västsvenska
Arenan.
Under 2017 har diskussioner förts inom Den Skandinaviska Arenan (DSA) om hur man ser på
samarbetet efter lång tid av låg aktivitet både politiskt och tjänstemannamässigt. Samarbetet i
korridoren bedöms som viktigt men där DSA kanske inte är rätt forum. En process för en samlad
nedläggning står på paus och det är upp till respektive organisation att ta beslut om utträde.
Köpenhamns kommune, Region Själland och Region Hovedstaden utträdde ur DSA den 31 december
2017.
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Inom ramen för gränssamarbetet Svinesundskommittén mellan svenska och norska kommuner samt
Östfold fylkeskommune, Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har fokus varit
blå tillväxt, grön tillväxt med inriktning mot trä som material, turism, gränshinder för näringslivet
samt hållbara transporter/kollektivtrafik. För att underlätta för nuvarande och potentiella
affärsmän/företagare som vill etablera sig i grannlandet, att förstå de olika regelverken och
eventuella ”gränshinder” har Svinesundskommittén i samarbete med bland annat Västra
Götalandsregionen under året arrangerat ett flertal seminarier.
Regionstyrelsen beslutade i januari att Västra Götalandsregionen ska ingå medlemskap i STRING från
och med 2018. STRING är ett gränsöverskridande samarbete mellan regioner i Sverige, Norge,
Danmark och Tyskland. Samarbetet syftar till att stärka den regionala utvecklingen från Hamburg till
Oslo genom att tillsammans arbeta inom infrastruktur, grön tillväxt, gränsfrågor, forskning och
utveckling samt turism och kultur.

32 Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland
Under året har Västra Götalandsregionen startat ett nätverk för att koordinera gemensamma
insatser inom etableringsservice mellan delregionerna. En stor del i arbetet med nätverket har varit
att koordinera och utveckla insatser för att attrahera elintensiva företag, som till exempel
serverhallar.
Business Region Göteborg (BRG) har under lång tid arbetat med att få fler företag att etablera sig i
Göteborgsregionen. BRG arbetar med att marknadsföra, locka och underlätta för företag att
etableras sig i Göteborgsregionen men även att lösa markfrågor som rör nyetableringar och hur
utländska direktinvesteringarna ska öka.
Skaraborg har börjat planera för att sätta upp en etableringsserviceorganisation som kan vara en
regional samarbetsorganisation till Business Sweden, för att på ett effektivare sätt marknadsföra och
underlätta för företag att etablera sig i Skaraborg. I Sjuhärad har en person anställts för att
underlätta etableringsarbetet med kommunerna. Fyrbodal har genom Position Väst fortsatt att
vidareutveckla etableringsarbetet under 2017, dels gentemot kommunerna medan även mot
intressanta branscher för Fyrbodal.
För att underlätta för fler etableringar och investeringar i Västra Götaland behövs tillgången till
investeringsvilligt kapital öka. Västra Götalandsregionen medverkar till att skapa strukturer som kan
stimulera investerare att investera i Västra Götaland. 2017 genomfördes för tredje gången
riskkapitalkonferensen Connect2Capital för att synliggöra riskkapitalet för små och medelstora
företag och vilka möjligheter som finns i Västra Götaland men även för att visa upp västsvenska
företag för nationella och internationella investerare.
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Bilaga 1: Överblick - 32 prioriterade frågor inom ramen för teman och områden
1 EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
1. Stimulera ökat entreprenörskap
2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden
4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden
5. stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft
6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik
7. Stimulera nationella och internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation
8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och innovation
2 EN REGION FÖR ALLA
Bryta utanförskap och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
9. Skapa goda möjligheter för unga praktik, ferieplatser, mentorer
10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet
11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom
12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och segregation
Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
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. Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer
16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov
Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet
17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling
18. Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet
19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
20. Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland
3 EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR
Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar
22. Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland
23. Göra Västra Götaland ett föredöme och en testarena för hållbar landsbygdsutveckling och
samspelet mellan stad och land
24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling
Ansvarsfull och hållbar konsumtion
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar
26. Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling
4 EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
En ledande kulturregion med fokus delaktighet
27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland
28. Främja ungdomskultur och utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts
Ökat utbyte med omvärlden
29. Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt
30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen
31. Riva gränshinder och öka samverka med Norge samt etablera region Oslo/Göteborg/Öresund
32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland
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Bilaga 2: Antal insatser beslutade 2014-2017 och dess totala omslutning i medel (mnkr) fördelat på prioriterade områden
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Bilaga 3: Insatsers belopp (projekt, verksamheter och uppdrag) per prioriterad fråga (avrundat jämnt tiotusen tkr) som medfinansieras av Västra
Götalandsregionen eller kommunalförbund/kommuner och beslutades under 2017.
Antal insatser
med direkt
koppling
Varav beslutade av

VGR

Kommuner/
kommunalförbund
EU

Forsknings- Övriga
nst
statliga

Univ/HS

Total
förväntad
Privat
kostnad
finansiering (tkr)

Övrigt
offentliga

Övrigt, bl.a. antal insatser med indirekt koppling

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

1. Stimulera ökat entreprenörskap

52

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och
starta företag

31

3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och
medelstora företag
56
Summering fråga 1-3
139
Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden
4. Attrahera fler studenter och forskare och öka
utbytet med omvärlden
4
5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers
internationella konkurrenskraft
29
6. Utveckla test- och demonstratrationsarenor där nya
idéer omsätts till praktik
7. Stimulera nationella och internationella samarbeten
inom forsknign och innovation
8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer
för forskning och innovation
Summering fråga 4-8

12
7
22
74

33 regionutveckling, 7
Fyrbodal, 6
Boråsregionen, 3
Skaraborg, 2 GR/BRG, 1
EU
24 regionutveckling, 4
Skaraborg, 3 Fyrbodal
35 regionutveckling, 9
Skaraborg, 6 Fyrbodal, 6
Boråsregionen

2 regionutveckling, 2
miljö
26 regionutvecking, 2
GR/BRG, 1 miljö
7 regionutveckling, 2
Fyrbodal, 2 Skaraborg, 1
EU
5 regionutveckling, 2 EU
18 regionutveckling, 4
miljö

74 911

5 856

68

15 315

43 166

12 652

16 127

144 478

49 979

25 798

0

24 753

13 411

25 714

21 840

25 132

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
312 572 19
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
15. Vidare har kulturnämndens insatser inom
184 527 kulturella och kreativa näringar.

82 654
205 544

1 502
33 156

766
834

7 882
47 950

12 887
69 464

31 386
69 752

6 309
44 276

19 465
189 075

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
162 851 22
659 950

15

5 272

87

84

4 381
68 750

20 978

2 833

30 234

6 676

24 435

15 873

34 509

11 135

259

0

0

7 456

4 363

1 930

917

18 488

7 944

0

0

1 645

6 800

3 000

1 000

77 144
179 898

7 375
36 556

0
2 833

17 000
47 234

30 122
45 914

16 163
57 033

5 115
26 005

69 078
105 588

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
9 761 2
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
204 287 21
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
26 059 17
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
38 876 9
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
221 996 24
500 979
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Antal insatser
med direkt
koppling
Varav beslutade av

VGR

Kommuner/
kommunalförbund
EU

Forsknings- Övriga
nst
statliga

Univ/HS

EN REGION FÖR ALLA
Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
9-12 Övergripande insatser
Inom området finns även övergripande insatser som till exempel folkbildning och eftergymnasiala satsningar
9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik,
ferieplatser och mentorer
1
1 Fyrbodal
250
0
0
0
314

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning
och arbetsliv
11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för
barn och ungdom
12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap
och segregation
Summering fråga 9-12
Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
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. Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och
livslångt lärande i företag och organisationer
16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för
att möta framtidens kompetensbehov
Summering fråga 13-16
Tillgång till kommunikation
17. Investera i transportinfrastruktur som driver
regional och nationell utveckling

1

1 Fyrbodal

Total
förväntad
Privat
kostnad
finansiering (tkr)

Övrigt
offentliga

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

5 075
6 325

0
0

0
0

100
100

1 732
3 046

28 062
28 062

12 122
12 122

916
916

4 905

3 750

0
8
10

9
9

12
2
32

24

18. Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när
det gäller kvalitet och hållbarhet
19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för
alla

11

20. Utveckla en regional framtidsbild för Västra
Götalands fysiska struktur - till exempel byggnation,
trafikplanering och kollektivtrafik
Summering fråga 17-20

5
44

4

4 regionutveckling, 3 EU,
1 Göteborg

7 regionutveckling, 1
Skaraborg, 1 GR/BRG
4 regionutveckling, 4 EU,
1 Skaraborg
6 EU, 3 Skaraborg, 1
Fyrbodal, 1 GR/BRG, 1
miljö
1 regionutveckling, 1
Skaraborg

11 regionutveckling, 9
EU, 3 kollektivtrafik, 1
Fyrbodal

4 kollektivtrafik
10 regionutveckling, 1
Boråsregionen
2 Skaraborg, 1
regionutveckling, 1
kollektivtrafik, 1
Boråsregionen

27 578

24 448

4 943

2 595

1 611
7 629
41 761

0

0

2 595

100 824

679

28 685

25 530

655

1 220

44 399

3 874

17 017

599
26 946

73 084

2 400
36 709

19 215
40 637

1 889

31 968

2 956
127 908

20 962

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
564 6
Insatser kopplade till folkbildning/utbildning vid
Västra Götalandsregionens kulturnämnd uppgår till
164 297 tkr. Utöver angivna insatser bedöms
2 000 ytterligare 6 insatser ha en indirekt koppling.
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
3
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
48 008 3
50 572
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
60 680 10
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
63 086 3
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
68 120 5
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
31 043 5
222 929

163

136 643 Inga insatser har bedömts haft indirekt koppling
Västtrafiks medel uppgår till 4 365 000 tkr och
ingår inte i listan. Inga övriga insatser har bedömts
3 168 haft indirekt koppling

185

42 107 Inga insatser har bedömts haft indirekt koppling

3 168
20 960

Övrigt, bl.a. antal insatser med indirekt koppling

Inga insatser har bedömts haft indirekt koppling
0

0

0

22 851

31 968

0

348

181 918
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Antal insatser
med direkt
koppling
Varav beslutade av
EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR
Ett resurseffektivt samhälle med minskad miljöpåverkan
21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på
utveckling av hållbara lösningar
22. Genomföra fler breda överenskommelser för
hållbar utveckling i Västra Götaland
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en
testarena för hållbar landsbygdsutveckling och
samspelet mellan stad och land

24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka
globalt via affärsdriven miljöutveckling
Summering fråga 21-24
Ansvarsfull och hållbar konsumtion
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och
kommunicera hållbara värderingar
26. Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling,
innovation och lokal utveckling
Summering fråga 25-26
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23

19
52

10
1
11

2 miljö
7 miljö, 1
regionutveckling
10 miljö, 6
regionutveckling, 3
Boråsregionen, 2
Fyrbodal, 2 Skaraborg
15 miljö, 3
regionutveckling, 1 EU, 2
Fyrbodal, 2
Boråsregionen, 1
GR/BRG

8 miljö, 1
regionutveckling, 1
GR/BRG
1 miljö

VGR

Kommuner/
kommunalförbund
EU

Forsknings- Övriga
nst
statliga

Univ/HS

1 370

3 905

10

508

1 928

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
21 768 3

3 686
9 072

2 596
14 180

2 390
4 268

1 218
7 119

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
29 437 10
86 364
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1 477
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3 711

150

1 477
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3 711

1 476

2 649

2 882

7 128

500

228

680

16 318

550

630

1 824

9 463
35 609

358
2 884

9 727
13 234

5 135

146

1 950
7 085

146

0

Övrigt, bl.a. antal insatser med indirekt koppling

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
21 349 2
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
13 810 1

2 700

0

Övrigt
offentliga

Total
förväntad
Privat
kostnad
finansiering (tkr)

11 574

68

10 897 Inga insatser har bedömts haft indirekt koppling
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
1 950 1
12 847

54

Antal insatser
med direkt
koppling
Varav beslutade av

VGR

Kommuner/
kommunalförbund
EU

Forsknings- Övriga
nst
statliga

Univ/HS

Total
förväntad
Privat
kostnad
finansiering (tkr)

Övrigt
offentliga

Övrigt, bl.a. antal insatser med indirekt koppling

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
En ledande kulturregion med fokus på delaktighet

27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för
alla i Västra Götaland

28. Främja ungdomskultur och utveckla Västra
Götaland som en plats där unga möts
Summering fråga 27-28
Ökat utbyte med omvärlden
29. Öka närvaron och påverkan nationellt och
internationellt

30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang
och på att stärka besöksnäringen
31. Riva gränshinder och öka samverkan med Noge
samt etablera region Oslo/Göteborg/Öresund
32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra
Götaland
Summering fråga 29-32

26

3
29

10 Fyrbodal, 6
Boråsregionen, 4
regionutveckling, 4
Skaraborg, 1 mänskliga
rättigheter, 1 Skarborg

1 miljö, 1 Fyrbodal, 1
Skaraborg

42 318

710
43 028

9

7 regionutveckling, 2
miljö

3 745

16

9 regionutveckling, 5
Skaraborg, 2
Boråsregionen

61 887

0

5
30

2 regionutveckling, 1
GR/BRG, 1 Skaraborg, 1
Fyrbodal

7 200
72 832

568

568

535

0

50

50

0

535

5 187

1 283

5 544

481
5 668

1 283

290
5 834

3 369

670

100

9 526

Insatserna kopplade till Västra Götalandsregionens
kulturnämnd uppgår till 1 140 886 tkr. Utöver
angivna insatser inkl. kulturnämndens bedöms
ytterligare 3 insatser samt vissa av kulturs insatser
64 960 ha en indirekt koppling.

230
9 756

Insatserna kopplade till Västra Götalandsregionens
kulturnämnd uppgår till 81 122 tkr. Utöver angivna
insatser inkl. kulturnämndens bedöms ytterligare 2
insatser samt vissa av kulturs insatser ha en
1 710 indirekt koppling.
66 670

1 125

3 536

10

1 135

1 125

1 600
8 505

6 271
6 381

32
1 167

670

Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
7 884 1
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
4. Vidare är det insatser som Västra
Götalandsregionens kulturnämnd finansierar som
67 743 indirekt berör detta område.
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
2
Övriga insatser med indirekt koppling bedöms vara
15 103 1
90 730

55

