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Årsredovisning 2018 regionutvecklingsnämnden
Förslag till beslut
1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2018

Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning ska lämnas till regionstyrelsen senast den 4 februari 2019.
Rapporten ska innehålla redovisning av måluppfyllelse av regionfullmäktiges mål
och uppdrag, verksamhetens utveckling under året samt ekonomiskt resultat.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Regionutvecklingsnämnden (RUN) bedriver ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete.
Verksamheten utgår ifrån regionfullmäktiges budget, den regionala utvecklingsstrategin
VG 2020 samt det statliga uppdraget om regionalt utvecklingsansvar. Västra
Götalandsregionens (VGR) verktyg för regional utveckling är att samla aktörer, initiera
och utveckla samarbeten samt genom finansiering stödja utvecklingsinsatser. Arbetet
genomförs i samverkan med kommuner, näringsliv, akademi, myndigheter och
organisationer. Under 2018 har verksamheten fortgått med ambitiösa satsningar på
näringslivsutveckling, forskning och innovation inom regionala styrkeområden, utbildning,
kompetensförsörjning, infrastruktur och internationalisering.
Arbetet inom infrastrukturområdet har under året i hög grad präglats av påverkansarbetet
inför regeringens beslut i juni om transportinfrastrukturplanen för åren 2018 – 2029. Efter
en intensiv process med stort politiskt engagemang kan vi konstatera att samtliga
prioriteringar som VGR lyft fram kom med om än inte i den utsträckning som varit
önskvärd.
RUN har fortsatt prioriterat verksamheter och projekt som bidrar till genomförandet av
programmen för hållbar utveckling (en del av VG 2020): life science, hållbara transporter,
energi och bioinnovation, livsmedel och gröna näringar, maritima näringar, små och
medelstora företag samt internationella forskningssamarbeten. 2018 presenterades ovanligt
många och stora nationella satsningar som ska bidra till att stärka forskning, innovation
och konkurrenskraft i Västra Götaland. Satsningarna sker inom områden där VGR har
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omfattande engagemang och är ett kvitto på betydelsen av RUN:s långsiktiga satsningar på
forsknings- och innovationsmiljöer i Västsverige.
Den fleråriga omställningen av regionens naturbruksskolor är nu avslutad, och
verksamheten har koncentrerats till de tre skolorna Uddetorp, Svenljunga och Sötåsen.
Hästutbildningarna är förlagda till Axevalla. Söktrycket till utbildningarna var under 2018
tillfredsställande
Regionutvecklingsnämnden redovisar ett resultat på +1,7 mnkr och en positiv avvikelse på
10,6 mnkr mot budget. I förhållande till omslutningen innebär det en budgetavvikelse på
drygt 1%.
Nämnden hade tillåtelse att använda 8,9 mnkr av det egna kapitalet för kvarvarande
underhållsåtgärder till naturbruksskolorna. Nämndens resultat rymmer kostnaden för
underhållet och har därför inte behov av att ta eget kapital i anspråk.
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