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Beskrivning av förstudier,
projekt & verksamheter som
finns med i budgeten för
tillväxtmedlen 2018, samt de
insatser som är aktiva utan att
belasta budgeten.
Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala
vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som finns med i
budgeten för tillväxtmedlen 2018 som ett led i att uppnå målen inom områdena ”En
ledande kunskapsregion”, ”En region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar”
och ”En region som syns och engagerar” med hjälp av regionala utvecklingsmedel.
Våra projekt och initiativ skall ha till syfte att stärka hela Fyrbodal.

Beskrivning av förstudier, projekt & verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen
2018, samt de insatser som är aktiva utan att belasta budgeten.
•••

INLEDNING
Syftet med tillväxtmedlen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt
konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att genomföra vår
gemensamma Genomförandeplan och Vision Västra Götaland – Det goda livet.
Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan åren
2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; kommuner,
lärosäten, företagsfrämjande aktörer, science parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen
har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen att
driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Genomförandeplanen innehåller 20 prioriterade insatser. Inom dessa områden bedrivs en rad
verksamheter och projekt. I denna sammanställning beskrivs de och vilka resultat de rapporterade
in för år 2016.

FINANSIERING
Kommunalförbundet ska arbeta enligt sin genomförandeplan, samverka med medlemskommunerna
och andra aktörer i delregionen, med övriga kommunalförbund och VGR, återrapportera och
redovisa sina insatser och motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen,
kommunerna 50 % och VGR 50 %. Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt
riktade för tillväxt i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och
kultur. För 2018 visar budgetförslaget en omslutning på 21 250 000 kr vilket innebär att
kommunerna finansierar satsningar med 9 000 000 kr i nya tillväxtmedel och 1 750 000 kr av medlen
som finns kvar från den gamla programperioden. Västra Götalandsregionen motfinansierar med
8 000 000 kr från Regional utvecklingsnämnden (RUN), 1 milj kr från Miljönämnden och 1 550 milj
kr från Kulturnämnden. (550 tkr av kulturmedlen går till att finansiera den personal som arbetar
med kulturfrågorna hos kommunalförbundet). Västra Götalandsregionen tillskjuter även en halv
miljon för att möjliggöra förstudier och analyser.

FRAMTAGANDET AV BUDGETEN
Beredningen Utbildning och beredningen Samhällsutveckling har gemensamt arbetat fram
budgetförslaget som Arbetsutskottet tillstyrkt. I det beredande arbetet har förvaltningscheferna
inom utbildning och näringslivscheferna involverats. Näringslivsutvecklarna har i efterhand
framfört kritik mot beredningarnas förslag och vill att Företagsakuten Fyrbodal och Ägarskifte Micro
tilldelas tillväxtmedel även nästa år.
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EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Stimulera ökat entreprenörskap och
intraprenörskap (1.1.1)
Ung Företagsamhet – 700 tkr
Ung Företagsamhet jobbar i dag med fem olika
läromedel/process-utbildningar riktade mot både grundskolan
och gymnasieskolan där fokus är att utveckla entreprenörskapet,
lära sig mer om företagande och utveckla sin företagsamhet samt
att träna olika förmågor såsom idégenerering, samarbetsförmåga,
presentations-teknik, kunskap om samhället och dess olika

•••

funktioner för att nämna en del av innehållet.
Genom att ha en nära kontakt med olika funktioner inom
respektive kommun i Fyrbodal skapas förutsättningar för
entreprenörskaps-utbildning på de olika nivåerna i skolan. Stort
fokus läggs också på att utbilda nya lärare samt att vidareutbilda
befintliga lärare, samt att anordna olika aktiviteter kopplade till
målgruppen. De elever som jobbar tillsammans med Ung
Företagsamhet på gymnasienivå träffar organisationen cirka 4
gånger per år för att coacha, informera samt vägleda dem under
sina år som egna företagare.
För de olika läromedlen på grundskolan som de använder är fokus
främst riktat mot att utbilda lärarna och göra dem trygga i sitt
arbete, men även klassbesök erbjuds i den mån som det är möjligt.
Under 2016 har Ung Företagsamhet hjälpt 886 elever att driva UFföretag. De har varit verksamma i 13 kommuner i Fyrbodal.
(Tanum

saknar

gymnasieskola.)

De

har

anordnat

en

yrkeslärarkonferens under vilken de har undervisat 20 lärare i
entreprenörskap. De har börjat jobba med entreprenörskap på
språkintroduktionen för nyanlända ungdomar i Uddevalla.
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Fyrbodal
- en
resurs
för hela
regionen
Med rätt satsningar
kommer
Fyrbodalsområdet att
fortsätta vara en viktig
del i hela Västra
Götalands utveckling.
De resurser som finns i
området är
betydelsefulla för
framtidens
utveckling. För oss är
det angeläget att vara
ett område som kan
erbjuda våra invånare
och besökare ”Det
goda livet” även i
framtiden.
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RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer

Förväntat resultat
Kv

Män

Utfall

Tot*

Kv

Män

Tot*

Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter

595

595

1190

939

940

1879

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

425

425

850

409

477

886

Antal företag som får rådgivning

130

130

250

136

137

273

Drivhuset vid Högskolan Väst – 500 tkr
Drivhuset vid Högskolan Västs syfte är att främja entreprenöriella förmågor bland studerande på
Högskolan Väst och i hela Fyrbodal. Detta görs genom inspiration, utbildning, utveckling och
vägledningar samt genom event och nätverk. Drivhuset jobbar både med studenter vid Högskolan
Väst och YH-studerande i hela Fyrbodals upptagningsområde. Det primära målet är att främja
startandet av företag i regionen, att inspirera och utbilda entreprenörer och bidra till ett gott
företagsklimat i hela Fyrbodal.
De har utvecklat ett nytt program för studenter på Högskolan Väst under namnet ”Smedjan” vars
syfte är att stimulera de entreprenöriella färdigheterna hos individer genom en rad olika aktiviteter.
Drivhuset 8 och Drivhuset 24
Drivhuset utmanar studenter med case från näringslivet under konceptet Drivhuset 8 och Drivhuset
24 med syfte att studenterna ska knyta kontakter med företag och få testa att innovera fram
lösningar på problem.
FRAMFOR
Drivhuset är delaktiga i interregprojektet FRAMFOR, som drivs av Högskolan Väst och Högskolan
Östfold. Projektet undersöker framgångsfaktorer bland företagen verksamma i gränsregionen med
syfte att sprida kunskapen vidare till små och medelstora företag i både Norge och Sverige för att
skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Drivhusets roll i projektet är förmedla studenter till uppdrag
som företagen presenterar.
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RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer

Förväntat resultat
Kv
Män

Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter

Utfall
Kv

Tot*

Män

Tot*

1800

1200

2400

1400

1140

2540

48

32

80

449

425

874

150

100

250

105

109

214

Antal företag som får rådgivning

30

20

50

18

15

33

Antal nya företag

27

18

45

12

9

21

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

Antal individer som får rådgivning

Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta
företag (1.1.2)
Coompanion Fyrbodal - 500 tkr.
Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling främst i form av kooperativa lösningar. De
arbetar med lösningar och problem i samhället som berör många invånare. De stimulerar till att det
blir fler kooperativ, fler fiberföreningar och de skapar arbete för de som står långt ifrån
arbetsmarknaden (sociala företag). De arbetar även med att utveckla det ideella föreningslivet.
De erbjuder kostnadsfri information och rådgivning till de som vill starta företag tillsammans i form
av ekonomiska föreningar eller kooperativ. De bidrar till att flera sociala företag startas i vilka
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer ut i sysselsättning. De arbetar med att
etablera konceptet ”Vägen ut” i kommunerna genom att utbilda personal inom socialt företagande
för att på sikt få arbetsmarknadsenheterna att fungera mer som inkubatorer så att nya idéer kan
knoppas av och bli självständiga företag.
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RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer

Förväntat resultat
Män
Tot*

Kv

Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter

Utfall
Män

Kv

Tot*

250

250

500

371

863

1234

30

30

60

153

62

215

115

115

230

134

54

188

Antal företag som får rådgivning

80

45

20

65

Antal nya företag

25

5

5

10

4

2

2

4

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter
Antal individer som får rådgivning

Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)

2

2

Nyföretagarcentrum Väst - Avtal Entreprenörskap och Nyskapande avseende leverans av
Nyföretagarrådgivning, starta eget utbildningar och informationsträffar i Fyrbodal 1 700 tkr.
Avtalet löper till och med 31 dec 2018.
Nyföretagarcentrum Väst är upphandlade för ett bedriva informationsträffar,
nyföretagarrådgivningar och starta eget utbildningar för invånarna i Fyrbodal.
NyföretagarCentrum arbetar kontinuerligt med att utveckla sin verksamhet och har ständig fokus
på att nå de personer som funderar på att starta eget.
RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Indikatorer

Förväntat resultat
Kv

Utfall

Män

Tot*

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

150

150

300

183

173

356

Antal individer som får rådgivning

250

250

500

215

243

458

8

7

15

9

6

15

Antal företag som får rådgivning
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Antal nya företag

125

125

250

89

101

190

Innovatum Inkubator – löpande uppdragsavtal. 1 305 tkr
I inkubatorn får företag kontinuerlig affärsrådgivning i pågående projekt genom punktinsatser.
Aktiviteter och styrinstrument i Pågående-fasen styrs av projektet själv och de resultat- och
aktivitetsmål som satts upp inom ramen för projektet. Innovatums koordinatorer/affärscoacher
arbetar aktivt för att korsbefrukta mellan olika projekt och företag.
De företagsidéer (IBOs – Incubator Business Objects) som utvärderas inom ramen för inkubatorn
skall ha hög tillväxtpotential, vara innovativa, skalbara och internationellt gångbara.
Inkubatorföretagen erbjuds en provperiod om 6 månader i förinkubatorn och projektidéer kan
genomlysas med en kortare förstudie där extern expertis tas in. IBOs tar del av intern språngbräda
innan beslut tas om tillträde till inkubatorn. Sedan 2016 sker detta i samarbete med Connect Väst
kompetenspanel.Rymdinkubatorn är på plats i vilken två företag är etablerade.
Samarbetet med projektarenan på Innovatum har också blivit tydligare. Almi Väst och Connect Väst
är naturliga externa partners till inkubatorn. Innovatum har skrivit under ett samarbetsavtal med
Högskolan Väst för att säkra inflödet av studenter till inkubatorn och har ett samarbete med
Drivhuset.
RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Indikatorer

Förväntat resultat
Kv

Utfall

Män

Tot*

Antal nya företag

2

4

6

2

15

17

Antal företag som får rådgivning

3

5

8

4

11

15

66

144

210

251

277

528

Antal individer i
entreprenörsfrämjande
aktiviteter

Entreprenörsarenan – 400 tkr
Entreprenörsarenan verkar för att öka tillväxten i hela Fyrbodal, inom fokusområden medicinteknik,
turism, maritimt, handel, kvinnligt företagande och unga entreprenörer. Entreprenörsarenan arbetar
över hela Fyrbodal genom de noder de har utvecklat. Syftet med noderna är att fånga upp idéer och
hitta entreprenörer som vill driva innovativa projekt och företag. I Entreprenörsparken sitter ett 10tal företag som Entreprenörsarenans verksamhetsledare stöttar på olika sätt.
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Entreprenörsarenan arbetar med projektet ICare4Fyrbodal och drivier projektet Nätåtervinning för
att se hur man på bästa sätt kan ta hand om spökgarn och andra plastrester som hamnar i havet.
Varje år anordnar Entreprenörsarenan en stor e-handelsdag.
RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Indikatorer

Förväntat resultat
Kv

Utfall

Män

Tot*

Antal individer som deltar i
entreprenörsfrämjande
aktiviteter

10

10

20

10

10

20

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

16

10

26

16

10

26

Antal individer som får rådgivning

3

3

6

4

4

8

Antal företag som får rådgivning

2

2

4

0

4

4

Antal företag som utvecklar
produkter

0

2

2

0

2

2

Almi IFS - 200 tkr
Almi IFS erbjuder rådgivningsinsatser till målgruppen som består av kvinnor och män med
invandrarbakgrund. Klienterna kan få hjälp på 25 olika språk. De ämnar att göra detta genom att
stimulera till ett ökat företagande och att öka kompetensen hos de enskilda invandrarföretagen
avseende kunskap om den svenska marknaden, företagsekonomi och finansiering mm.
De företag som ägs och drivs av personer med utländsk bakgrund är viktiga för sysselsättningen
av andra i utanförskapsområden. Dessa företag ökar också kontaktytorna med omvärlden vilket
leder till ökad handel och svensk export.
RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Indikatorer

Förväntat resultat
Kv

Utfall

Män

Tot*

Kv

Män

Tot*

Antal nya företag

10

30

40

7

18

25

Antal individer som får rådgivning

20

80

100

28

92

120

Antal företag som får finansiering

13
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Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och
medelstora företag (1.1.3)
Industriellt Utvecklingscentrum Väst (IUC Väst) – 1 000 tkr
IUC Väst är ett industriellt nav med kompetens att identifiera, analysera och förmedla rätt instanser
till tillverkande företags utvecklingsbehov. Syftet med verksamheten är att hitta en metod/arbetssätt
för att stödja den tillverkande industrin med utveckling och effektivisering av företagens
producerande verksamhet. Primärt sker det genom att erbjuda produktionsanalyser och
utbildningar.
IUC Väst har ett hundratal medlemmar i tolv av Fyrbodals kommuner. Aktören skapar ett inflöde
till Innovatums projektarena och det övriga innovationssystemet.
RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer
Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

Förväntat resultat
Kv
Män
60

140

Utfall
Kv

Tot*
200

Män
112

Tot*
251

363

Antal företag som får rådgivning

45

20

20

Antal företag som får finansiering

12

12

12

Antal privata och/eller offentliga företag och
organisationer som samverkar

50

81

91

2

Connect Väst – 600 tkr
Connect Väst är en ideell förening vars syfte är att bidra till arbetstillfällen, entreprenörskap och
tillväxt. De riktar sina insatser till start-ups samt små och medelstora företag med tillväxtambitioner
och tillväxtpotential. Genom nätverk sammanför de företag med de företagsutvecklande resurser de
behöver för en snabbare och mer uthållig tillväxt. Connect Väst har verkat i Västra Götaland sedan
år 2000 och används av många kommuner och kommunalförbund som ett verktyg för
näringslivsstimulering.
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Med processerna Språngbrädan® (SB) för mindre företag samt FöretagsAcceleratorn® (FA) för upp
till medelstora företag, hjälper de företagsledaren att på ett strukturerat och tidseffektivt sätt få fram
en tillväxtplan och få ett stödjande externt nätverk.
På olika sätt (gemensamma mötesplatser, examensarbeten mm.) sammanför de företag med
högskolan i området med bra, lättillgänglig och dagsaktuell kunskap - hjälp till förnyelse och
innovation.
RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer

Förväntat resultat
Män
Tot*

Kv

Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter
Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

Utfall
Män

Kv

Tot*

285

308

54

126

180

62

118

180

4

16

20

4

15

19

Antal företag som får rådgivning

Bra företagsklimat i Fyrbodal - 216 500 kr
Projektet ska åstadkomma ett bättre företagsklimat i Fyrbodal för att underlätta för företagsamhet så
att fler små och medelstora företag kan växa och utvecklas. Det ska ske genom att kompetensutveckla personal som handlägger företagens ärenden i kommunen, genom att jobba
förvaltningsövergripande och genom ökad förståelse för varandras processer. Projektet ska också
arbeta fram hållbara lösningar i form av verktyg och metoder samt modeller som blir bestående efter
projektets avslut. Genom projektet får kommunerna möjlighet att gå utbildningen Förenkla Helt
Enkelt eller motsvarande, delta i inspirationsdagar och seminarier samt tillgång till experter som
hjälper dem att omsätta lokala handlingsplaner inom näringslivsområdet. Projektet pågår till 201808-31.

Näringsliv i Samverkan – 100 tkr
Projektet bedrivs med syfte att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och
företagande. Inom projektet arrangeras nätverksträffar mellan näringslivsenheterna och de
företagsfrämjande aktörerna för kunskapsspridning och ökad samverkan. Genom träffarna sker
även en kompetenshöjning då projektet tar in expertkompetens som ska leda till ett ökat
entreprenörskap intraprenörskap. Träffarna leder också till att nya projektidéer föds och realiseras. 6
träffar anordnas årligen på olika teman som internationalisering, digitalisering, rådgivning och
projektfinansiering.
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Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts
till praktik (1.2.3)
Innovatum Projektarenan – löpande uppdragsavtal. 1 595 tkr
På Innovatums projektarena drivs kontinuerligt ett trettiotal utvecklingsprojekt som omsluter cirka
150 miljoner kronor, där andelen medel i internationella projekt ökar kontinuerligt.
Utvecklingsprojekten syftar direkt till att stärka konkurrenskraften för näringslivet och resultaten är
viktiga för utvecklingen i vår region. Till Innovatum vänder sig företag för att accelerera det egna
utvecklingsarbetet tillsammans med andra organisationer, entreprenörer, och akademi.
Projektarenans grunduppdrag är att identifiera utmaningar och behov, initiera projektsamarbete
samt att rigga samverkans- och utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och generera en hållbar
utveckling för näringslivet i regionen. Innovatums kundvärde ligger i kombinationen av
opartiskhet, kunskap om möjliga vägar till projektfinansiering och ett brett och väletablerat nätverk
av relevanta kontakter.
Projektarenan har enprojektlednings- och utvärderingsprocess för att identifiera och attrahera fler
kvalitativa projektidéer.
Exempel på projekt som bedrivs:
Projekt Biogas 2020 - syftar till att etablera en samverkansplattform för biogas inom hela ÖKSområdet för samordning av utvecklingsarbete och skapa synergier på mer kraftfullt sätt. Satsningen
ska främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en
grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.
Projekt Wargön Innovation - Målsättningarna för Wargön Innovation är att etablera ett erkänt
nationellt utvecklings- och kunskapscentrum för tillämpad process- och produktionsteknik för nya
koldioxidsnåla och hållbara material.
TSS - W är en regional plattform för fordon och transportrelaterad test- och
demonstrationsverksamhet. Existerande ToD anläggningar skall synliggöras och projektet TSS-W
skall verka för att användningen av dessa skall breddas till nytta för fler företag där SME är ett
särskilt fokusområde. Målet är att skapa en regional plattform för fordon och transportrelaterad testoch demonstrationsverksamhet. Plattformen är en delad klusterfunktion mellan Lindholmen Science
Park och Innovatum.
Uppdrag att etablera ett nationellt Flyg- och Rymdkluster som lyfter svensk flyg- och rymdteknik till
ett nationellt styrkeområde med hög internationell konkurrenskraft som skapar nya affärer och för
en större bredd av svenska företag än i dagsläget.

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)  10
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RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer

Kv

Förväntat resultat
Män
Tot*

Antal företag som samverkar med andra
företag och/eller akademi, offentlig
verksamhet eller liknande

Utfall
Män

Kv

Tot*

150

233

15 MSEK

35 MSEK

110 MSEK

130 MSEK

Antal idéer som utvärderats under året

50

45

Antal nya företag

25

5

5

10

4

2

2

4

Antal kronor i FoU resurser från
internationella finansiärer (MSEK)
Antal kronor i FoU-resurser

Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)

2

2

EN REGION FÖR ALLA
Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till
praktik, ferieplatser och mentorer (2.2.1)
Praktiksamordning 500 tkr
Projektet som är ett pilot- och implementeringsprojekt ska bidra till etablering av ett gemensamt
praktikanskaffningsverktyg (praktikplatsen.se) i Fyrbodal samt en bred utveckling av strukturer för
skola-arbetslivs frågor. Projektet sträcker sig från 1 oktober 2016 – 30 september 2019.
Fyrbodals kommunalförbund med alla 14 kommuner samt Högskolan Väst, NU-sjukvården,
Primärvården och Göteborgsregionens kommunalförbund(GR) deltar i projektet.
Syftet med projektet är att utveckla och systematisera arbetssätten kring skola-näringslivsfrågorna.
Allt för att stärka kopplingarna mellan unga och arbetslivet på grund av att den samlade bilden av
praktikhantering saknas. Idag baseras praktikanskaffning ofta på personliga nätverk (antingen av
student eller praktikansvarig) och många studenter saknar personlig koppling till arbetslivet.
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Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag
och organisationer (2.2.3)
Kompetensplattform Fyrbodal 2 130 tkr
(varav 2 milj kr finansieras av medel från förra tillväxtprogramperioden).
Syftet med Kompetensplattformarbetet i Fyrbodal är att höja den generellt låga utbildningsnivån i
Fyrbodalregionen och att förse arbetslivet med rätt kompetens. Detta ska bl.a. ske genom att få till
stånd ett delregionalt kompetensråd (DKP), att intensifiera arbetet gällande utbildningsplanering
utifrån arbetsmarknadens behov, att stimulera bildande av lokal kompetensplattformar (LKP), att ta
del av och sprida det regiongemensamma arbetet, att ha en bild av kompetensbehov och
utbildningsutbud och hålla kommunerna uppdaterade på vad som händer nationellt och regionalt,
att bevaka projektutlysningar, öka möjligheterna för kommunövergripande projektsatsningar samt
att möjliggöra för en mer övergripande analys och utbildningsplanering i hela Fyrbodalregionen.
Projektet sträcker sig från 2015 – 2018. Deltagare i projektet är förutom Fyrbodals kommunalförbund
samtliga kommuner i Fyrbodal, utbildningsanordnare, arbetsgivar- och arbetstagarparter,
näringslivsorganisationer, AF m.fl.
Projektet har under 2015-2016 tagit fram eller medverkat till att 6 projekt kommit till stånd som
tillsammans har genererat 61,6 miljoner för Fyrbodalregionen.
Samtliga kommuner har utsett lokala kontaktpersoner (LKP) för informations- och erfarenhetsutbyte
samt att planera och ge input i arbetet framåt.
Genom plattformen har två nya nätverk startats upp; SYV (Studie- och yrkesvägledare) och KAA
(kommunalt aktivitetsansvariga) som av deltagarna setts som mycket värdefullt och viktigt. Projektoch processledarna har varit sammanhållande eller deltagit i en mängd nätverk, styr-, lednings- och
referensgrupper lokalt, regionalt och nationellt där projektets arbete spridits och projektet fått
värdefull input. Varit sammankallande för flera av beredningens nätverk som ex. Vuxenutbildning,
Yrkeshögskola, studie- och yrkesvägledning och projektgrupp. Representerat Fyrbodal i flera
styrgrupper som ex. REKAS, SYVonline, Validering Väst, SSC-projektet, Collegesamverkan VG,
Drivhuset och Vårdsamverkan Barn och unga. Även representerat Fyrbodal i lednings/referensgrupper som exempel samverkan VGR, SSC-projektet, Collegesamverkan VG och Kompetensnavet.
Ett viktigt område i genomförandet av projektet är omvärldsbevakning. Projekt- och processledarna
har i möjligaste mån hållit sig uppdaterad med vad som händer lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt och spridit informationen vidare till kommunerna genom mail, nätverk och
informationsmöten.
Även att hålla sig uppdaterad vilka projekt, förstudier och utredningar som är på gång eller
planeras samt att informerar om vilka möjligheter som finns för finansiering inom området. Hjälpa

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)  12
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•••
till att söka medel utifrån kommunernas önskemål. Där mycket tid lagts ner på att förankra och söka
medel till pilot- och implementeringsprojekt gällande praktiksamordning samt två ESF
projektgällande skolavhopp och förstärkt SYV-funktion tillsammans med kommunalförbunden
Skaraborg och Sjuhärad. En projektgrupp har bildats där de som driver projekt inom utbildning- och
kompetensförsörjningsområdet träffas för erfarenhetsutbyte och samverkan.
Bred informationsspridning är viktig där en årligt återkommande kompetensförsörjningsdag
arrangerats. Årets kompetensförsörjningsdag samlade närmare 200 nöjda deltagare.

KOBRA ”Kompetensbaserad Regional Analys” – 183 tkr
Projektet (med aktörer i Sverige, Norge och Danmark) syftar till att utveckla
kompetensmäklarfunktionen och ett effektivare arbetssätt kring behovsbaserade utbildningar.
Gemensamma behovsinventeringar i näringslivet ska leda till behovsbaserade utbildningar för
företag. Arbetssättet ska också vara kopplat till analys och omvärldsbevakning. Projektet ska testa
och utvärdera ett arbetssätt för hållbart samarbete kring kompetensförsörjning. Projektet sträcker sig
från 1 september 2015 – 31 augusti 2018.
I Fyrbodalregionen ingår Uddevalla, Sotenäs, och Strömstad kommuner, Kunskapsförbundet Väst
samt Fyrbodals kommunalförbund. Kommunalförbundet är en part i projektet för att alla
kommuner i Fyrbodal ska ha tillgång till KOBRAs resultat och aktiviteter. KOBRA ska täcka hela
Fyrbodal, Skaraborg, Sjuhärad och Halland, där projektägare på svensk sida är Westum, och i den
ingår inte alla 14 kommuner i Fyrbodal.

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial
utbildning och arbetsliv (2.1.2)
Kommunakademin Väst – 750 tkr
(finansieras av medel från förra tillväxtprogramperioden).
Projektet förväntas bidra till en gynnsam samhällsutveckling i Fyrbodal genom bland annat:
• Höjd kompetensnivå och stärkt kompetensförsörjning i kommunerna.
• Ökad övergång till högre utbildning i kommunerna.
• Stärkt verksamhetsutveckling i kommunerna.
• Stärkt forskning och utbildning vid Högskolan Väst.
• Stärkt strategiskt arbete med samverkan och samhällsnytta vid Högskolan Väst.
• Ytterligare utveckling av Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande.
• Gemensamt och ömsesidigt utvecklad närvaro, intresse och engagemang i varandras
verksamheter.

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv (2.1.2)  13
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• Gemensamt arbete med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta
aktuella och framtida samhällsutmaningar.

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR
Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel
stad/land (3.1.3)
Strukturbild Fyrbodal – 300 tkr
Projektet Strukturbild Fyrbodal startades 2016. Ett planeringsunderlag för politiska beslut med syfte
att stärka Fyrbodals förutsättningar i Västra Götaland och Sverige har tagits fram. Strukturbilden
tydliggör utvecklingsförutsättningar och skapar en samlad målbild och är en arena för samarbeten
över kommungränserna. Arbetet går nu över i att ta fram en gemensam framtidsbild för långsiktig
hållbar tillväxt.

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via
affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)
Miljöbron 200 tkr
Miljöbron är en ideell förening med syfte att fungera som en länk mellan näringslivet och
studenterna på högskolor och universitet i vår region. Miljöbrons verksamhetsidé är att förmedla
hållbarhetsprojekt mellan företag och studenter. Projektet skall leda till att företagen får tillgång till
den senaste kunskapen inom miljöområdet och att få en möjlighet att lära känna potentiella nya
medarbetare. Projektet skall också bidra till att skapa lönsamma miljöaffärer och hållbar tillväxt för
företagen i Fyrbodal.

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR  14
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RESULTATINDIKATORER FRÅN VERKSAMHETSÅR 2016:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer

Förväntat resultat
Kv
Män

Utfall
Kv

Tot*

Antal privata och/eller offentliga företag och
organisationer som samverka

25

Antal individer i praktik, examensarbete och
mentorsplatser

60

Antal företag som genomfört
miljöförbättrande insatser

25

Män

Tot*
33

67

60

127

19

Affärsdriven miljöutveckling 1 800 tkr
Fyrbodals satsning på affärsdriven miljöutveckling görs för att medverka till att
kommunalförbundets övergripande mål ”En väl utvecklad infrastruktur”; ”Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel mellan stad och land” samt ”En stark och attraktiv gränsregion” uppnås.
Direktionen har pekat ut tre fokus för affärsdriven miljöutveckling:
•

Fossilfria transporter

•

Marin energi och innovation

•

Skoglig bioekonomi

Miljömiljonen växlas upp med EU-medel i interregprojekten ”Biogas 2020”, ”Fossilfritt Fyrbodal
2030” och ”Tillväxt skog”. Medel avses också användas till ”TestSite Skagerakk” och för att etablera
samarbeten inom produktionsteknik och produktionsutrustning för svenskt industriellt
träbyggande samt för annan maskinteknisk utveckling inom träområdet.

Miljömiljonen växlas upp med EU-medel i interregprojekten ”Biogas 2020”, ”Fossilfritt Fyrbodal
2030” och ”Tillväxt skog”. Medel avses också användas till ”TestSite Skagerakk” och för att etablera
samarbeten inom produktionsteknik och produktionsutrustning  15
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EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1)
Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2)
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

De tre ovanstående målen i är vägledande för arbetet inom Kultur. Årligen mottar
kommunalförbundet 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att
möjliggöra projektsatsningar i Fyrbodal. Kommunerna i Fyrbodal växlar upp den miljonen med
samma belopp. Medlen lyses ut och projektansökningar som ligger i linje med Genomförandeplanen
och Verksamhetsplan 2018 beviljas löpande efter bedömning av kulturansvariga och
kommunalförbundets Samhällsutvecklingsberedning. Ordet Nyskapande är ett viktigt ledord i
samband med ansökningar av Kulturens Tillväxtmedel. Under 2018 ska tydliga satsningar göras på
Barn och Unga och kunskapen om betydelsen av god miljö i vårt offentliga rum ska höjas.

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera
region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)
Scandinavian Science Cluster (SSC) – 1 700 tkr
För att möta framtidens näringslivsbehov i Fyrbodal och Østfold måste antalet personer som
utbildar sig, inom naturvetenskap och teknik ökas. SSC ska ta fram nya kompetens- och
kommunikationsmetoder och modeller som ska arbeta för projektets 5 övergripande huvudmål: Öka
intresse för arbetsmöjligheter över landsgränsen, Öka kunskap om näringslivet i bägge länder, Ökad
insikt i framtidsmöjligheter och utmaningar, Ökat intresse och kunskap inom teknik och
naturvetenskap bland befolkningen samt Ökat söktryck till tekniska utbildningar och
lärarutbildningar inom teknik och naturvetenskap.
Projektet sträcker sig från 1 september 2015 – 31 augusti 2018. Deltagare i projektet är Fyrbodals
kommunalförbund, Innovatum Science Center (Svensk projektägare) och Högskolan Väst. På norsk
sida aktörer i Østfold, bl. a. Inspiria Science Center (Norsk projektägare) och Østfold
fylkeskommune.
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Fyrbodal
- en
resurs
för hela
regionen
•••

Fyrbodal ligger
strategiskt i kraftfältet
mellan Göteborgsområdet och
Oslo/Östfold. Fyrbodal
och Göteborgs-området
har redan inom många
områden en gemensam
arbetsmarknad.
Vi har ett stort utbyte
av tjänster, varor,
arbetskraft och
utbildningar med
Norge. En stor
potential finns i att
fortsatta utveckla denna
samverkan, framför allt
med Östfold.
Fortfarande finns ett
antal gränshinder för
både enskilda individer
och för företag. Dessa
behöver rivas för att vi
ska få full kraft i vårt
arbete.

Driva offensiva insatser för att etablera nya
arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)
Position Väst – 3 100 tkr
Genom Position Väst får kommunerna en gemensam plattform
som arbetar proaktivt med etableringsarbetet och
marknadsföringen av tillväxtområdet mellan Göteborg och Oslo.
Verksamheten innebär också en kvalitetssäkring genom
samarbetet med Business Sweden gällande internationella
etableringar.
Kontoret erbjuder etablerande och investerande företag i tillväxt
kostnadseffektiv och föredömlig service, i nära samverkan med våra
17 samverkande kommuner. Genom hela processen, från våra
tydliga erbjudanden om etableringsmöjligheter i kommunerna till
och med genomförd etablering och fortsatt utveckling på vald plats.
Arbetet utförs på uppdrag av de deltagande kommunerna och
bedrivs genom ett gemensamt regionalt etableringskontor i
samverkan med kommunernas etableringsansvariga och regionala
och nationella aktörer som stärker och kompletterar våra tjänster.
I detta arbete ska vi verka för en geografisk spridning av
etableringarna samt för att arbetstillfällen ska skapas för personer
med olika kompetens och förutsättningar. I alla ärenden är
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet givna parametrar.

Under 2018 ska Position Väst marknadsföra hela regionen bl.a.
genom uppsökande säljmöten med potentiella etablerare, på
utvalda mässor och genom digitala kanaler samt genom våra
strategiska samarbetspartners, bl.a. Business Sweden och Node Pole.
Kontoret kommer att ta fram säljprospekt i samverkan med
kommunerna, branschexperter och nationella nätverk och arrangera
visning av mark och lokaler i samverkan med näringslivsenheter
och fastighetsägare. Fortsatt utveckling av rutiner.

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)  17

Beskrivning av förstudier, projekt & verksamheter som finns med i budgeten för tillväxtmedlen
2018, samt de insatser som är aktiva utan att belasta budgeten.
•••

Pågående förstudier, projekt och verksamheter som är aktiva
under 2018 utan att belasta budgeten.
iCare4Fyrbodal – 150 tkr
1.1.1 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
(finansierat av medel från 2015 års budget)
iCare4Fyrbodal är ett verksamhetsdrivet projekt som syftar till att utveckla en hållbar delregional
innovationshub som stöd för kommunernas socialtjänster och näringslivsutveckling. Målsättningen
är att stimulera utveckling, implementering, spridning och nyttiggörande av innovativa idéer och
därigenom bidra till ökad samhällsnytta och tillväxt.
Gröna Klustret – Förstudie 150 tkr
1.1.3 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
(finansierat av medel från 2017 års budget)
Förstudien ska klarlägga förutsättningarna för att skapa ett Grönt Kluster på Nuntorp i Dalsland.
Tjänstedynamik Fyrbodal
1.1.3 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
(finansierat av medel från 2017 års budget)

Projektet Tjänstedynamik främjar utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
Genom att fokusera på att undanröja hinder och stödja Fyrbodals befintliga näringsliv genom att
hjälpa företagen utveckla innovativa tjänster som annars inte skulle ha uppmärksammats och
genomförts. Vissa småföretagsledare har liten eller ingen kännedom om vilka stödsystem som
finns och får ingen hjälp att hitta vägar till utveckling av sina tjänster. Genom att projektet
stärker utveckling av samverkan i delregionen kring nya tjänster samt tillför nya kunskaper
inom vissa områden som Fyrbodals näringsliv är framstående på, kommer Fyrbodals SMF att
klara den fortsatta konkurrensen bättre framöver.
Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal – 100 tkr
2.2.4 Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov)
(finansierat av medel från förra årets budget)
Projektet ska skapa tillväxt bland små och medelstora företag i Fyrbodal. Det ska också främja
entreprenörskap så att fler nya företag skapas och utvecklas. Detta ska ske genom att ta tillvara
på de idéer som finns i byrålådorna hos de befintliga små och medelstora företagen genom att
tillsätta entreprenörsgrupper som utvecklar idéerna till affärsidéer och innovationer.

Pågående förstudier, projekt och verksamheter som är aktiva under 2018 utan att belasta budgeten. 
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Urban Platsinnovation – 150 tkr
3.1.3 Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land.
4.2.3 Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund.
Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska
utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Projektet är ett samarbetsprojekt
mellan sju parter och delfinansieras av EU-medel via Interreg Sverige-Norge som är en del av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Muralmåleri lyfter kvinnorna på Östra Orust – 50 tkr
4.1.1 Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland
(finansierat av medel från 2017 års budget)
Föreningen Ålgård är en kulturförening på Östra Orust som håller till i Ålgårds gamla kvarn & såg.
På ideell bas jobbar föreningen hårt för att, både arrangera kultur året runt och för att inspirera
politiker och tjänstemän i Henåns kommun att se konst och kultur som ett sätt att utveckla Östra
Orust till en levande attraktiv plats.
Gränsen som attraktion – gränslösa möjligheter för företag i nom turism/reiseliv – 300 tkr
4.2.2 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen.
(finansierat av medel från förra programmet)
Projektet syftar till att bidra till en ökning av antalet företagssamarbeten över gränsen och bidra
till att näringslivet i större utsträckning nyttjar gränsens potential och attraktivitet. Projektet
ska utöka näringslivssamarbetet över gränsen inom besöksnäringen för att stärka
förutsättningarna för innovation och resiliens i branschen. Syftet är också att skapa hållbar
tillväxt genom att utveckla och möjliggöra guidade turer i naturskyddade områden.
Framfor – 150 tkr
4.2.3 Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund.
(finansierat av medel från 2015 års budget)
Syftet med projektet är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora
företag genom att stärka och främja samarbeten och nätverkandet i gränsregionen. Att sprida
information och kunskap om faktorer för framgång så att fler företag växer.

Pågående förstudier, projekt och verksamheter som är aktiva under 2018 utan att belasta budgeten. 
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