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Sammanfattning 

Återrapporteringen avser att ge en samlad bild av utvecklingen inom strategin Västra Götaland 2020 
(VG2020) för år 2015. 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 2015. Sammanlagt ingår nästan 420 insatser som har kategoriserats som direkt samt i 
vissa fall indirekt kopplade till någon av de 32 prioriterade frågorna. De beslutade insatserna som 
ingår har en total volym på dryga 2 600 mnkr. Inom ramen för återrapporteringen lyfts även fram det 
som genomförts inom ramen för de fem s.k. rekommendationer som BHU ställde sig bakom i juni 
2015. 
 
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.  
 
Inom flera områden går utvecklingen år rätt håll. Nyföretagandet har trendmässigt ökat de senaste 
10 åren. Utvecklingen de senaste åren har dock inte varit i den takt som krävs för att nå det 
ambitiösa målet 95 000 företag under perioden 2014-2020. Ungas attityder till entreprenörskap har 
förbättras och är idag positivare i Västra Götaland än i de flesta andra delar av landet. Antalet 
tillväxtföretag enligt Dagens industris gasellunderökning har legat på rekordnivåer de senaste tre 
åren. Sysselsättningsökningen i samtliga små och medelstora företag är dock lägre i Västra Götaland 
än i riket. Antalet heltidsföretagare ökar inte trots fler personer startar företag. Detta beror delvis på 
att allt fler driver företag under en kort period och/eller kombinerar företagandet med anställning. 
Andelen av företagarna som är kvinnor ökar inte utan ligger stadigt på runt en fjärdedel. 
 
För att öka intresset för entreprenörskap genomförs förhållandevis omfattande insatser riktade mot 
skola och högskola, t ex genom UF (Ung företagsamhet) och Drivhuset. Satsningar har även gjorts 
mot målgrupper utanför skolan. Intentionen i VG2020 är att även prioritera satsningar på att öka 
förståelsen för kreativitet i privata, offentliga och ideella verksamheter. Här kan det finnas behov av 
ytterligare satsningar. 
 
I Västra Götaland finns idag en väl fungerande struktur för att ta tillvara affärsidéer och stimulera till 
nyföretagande, genom t ex inkubatorer, nyföretagarcentra och olika finansieringslösningar. 
Arbetssätt och målgrupper bör ses över till följd av den stora flyktingströmmen. Att starta företag 
kan för vissa nyanlända vara ett alternativ till anställning för att komma in på arbetsmarknaden. Ökat 
företagande bland invånare med utländsk bakgrund är även positivt därför att de tenderar att högre 
utsträckning anställa andra personer med utländsk bakgrund.  
 
Västra Götalandsregionen har nyligen tagit fram ett program för små och medelstora företag. Detta 
kommer att bidra till en ökad helhetssyn och koordinering av de satsningar som görs för att främja 
utvecklingen av konkurrenskraftiga företag. Ett område som det finns skäl att vara extra uppmärksam 
på är den accelererande digitaliseringen. Här kan krävas nya insatser som bidrar till att företagen 
bättre tar tillvara på de möjligheter som digitaliseringen skapar.  

                                                 
1 Inom Västra Götalandsregionen avgränsas insatserna till de som medfinansierats av nämnderna för 
regionutveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik samt kommittéerna för rättighetsfrågor och 
folkhälsa.  
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Även inom området Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden ligger 
Västra Götaland långt framme genom ett väl utvecklat och internationellt uppmärksammat system 
med Science Parks och andra forsknings- och innovationsmiljöer. Satsningarna på styrkeområden har 
av BHU lyfts fram som ett fem områden där vi bör kraftsamla ytterligare genom ökad samverkan 
mellan regionen, kommunerna och andra utvecklingsaktörer. Formerna för detta ses för närvarande 
över. Det pågår också en översyn av Västra Götalands styrkeområden som på sikt kan leda till en 
revidering av de områden som pekas ut i VG2020.  
 
Den prioriterade frågan Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden 
behöver ökad uppmärksamhet om intentionerna i VG2020 ska uppnås. Insatser görs inom frågan, till 
exempel EU-projektet MoRE som bidrar till att ett ökat forskningsutbyte. Men den samordnade 
strategi som efterfrågas i VG2020 har ännu inte realiserats. 
 
Området Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv har fått stor 
uppmärksamhet under 2015. Tre av BHU:s fem rekommendationer anknyter till området och det 
prioriterade området lyfts särskilt fram som ett fokusområde i Västra Götalandsregionens budget. 
Mycket görs i Västra Götalands kommuner för att minska utanförskapet. Även på regional nivå görs 
en hel del, oftast i samverkan med kommunerna. Men samtidigt är behoven är mycket stora och 
satsningarna långt ifrån tillräckliga. Det är inte i målsättningar och vilja som det brister när det gäller 
att ta sig an de sociala utmaningarna. Det saknas inte heller kunskap om situationen och om 
konsekvenserna av ett fördjupat utanförskap. Problemet är att det i vissa fall ofta råder osäkerhet 
om vad lösningarna är. Den statliga, regionala och kommunala nivån saknar i vissa fall förmåga och 
förutsättningar att gemensamt utarbeta och pröva lösningar för att minska utanförskapet och 
förbättra matchningen på arbetsmarknaden. 
 
I VG2020 ligger inom detta område fokus på satsningar riktade mot barn och unga. En prioriterad 
fråga är att Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser, mentorer. Här har framsteg 
gjorts genom utvecklandet av praktiplatsen.se. När det gäller ferieplatser och mentorer behövs nya 
satsningar för att nå intention i VG2020. Inom den prioriterade frågan Främja ett arbetsliv som aktivt 
engagerar sig för barn och ungdom lyfts behovet av ökade möjligheter till frivilligarbete. Även här 
behövs nya satsningar för att uppnå intentionen i VG2020.  
 
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. Målen för området 
är att fler ska ha eftergymnasial utbildning, fler ska slutföra gymnasieutbildning och matchningen på 
arbetsmarknaden ska förbättras. Det finns inte mycket som tyder på att målen i VG2020 kommer att 
uppfyllas om utvecklingen fortsätter som idag. Andelen som påbörjat eftergymnasial utbildning tre år 
efter gymnasiet har inte ökat de senaste åren. Andelen som inte avslutar en gymnasieutbildning 
ligger kvar på drygt 10 %. Tillgänglig statistik tyder på att matchningen på arbetsmarknaden 
försämras.  
 
Inom den prioriterade frågan Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från 
skolan minskar pågår många insatser i kommunerna, en del med stöd av regionala medel. Frågan har 
identifierats som avgörande för att ungas framtida hälsa och utveckling. Till följd av detta har Västra 
Götalandsregionens satsning på sociala investeringsmedel riktats mot insatser som bidrar till att öka 
andelen som slutför grundskolan med fullständiga betyg. Nya former för samverkan mellan regionen 
och kommunerna behöver utvecklas för att ökad framgång inom denna viktiga fråga. Regionen har 
en viktig roll i att stötta kunskapsbaserade insatser för att minska skolavhoppen med målet att 
minska skolavhoppen. 
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När det gäller den prioriterade frågan Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom 
vägledning och validering finns det behov av ökade regionala insatser för att stärka invånarnas 
möjligheter, särskilt nyanländas, att komma in på arbetsmarknaden. Förutsättningarna för att lyckas 
med detta i Västra Götaland är goda. Validering Väst, som är en regiongemensam stödfunktion för 
validering, är unikt i landet och ses på många håll som en förebild.  
 
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.   
 
Satsningarna inom transportinfrastruktur följer i stort den nationella och regionala planen. 
Satsningarna på järnväg har dock inte realiserats enligt den regionala planen, detta p.g.a. brist på 
motfinansiering från Trafikverket. Den mest aktuella frågan för närvarande är Sverigeförhandlingen, 
som bland annat omfattar en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm. Om målet i 
Västra Götaland om en fortsatt vidgning av arbetsmarknaderna ska uppnås, kombinerat med mål om 
minskade CO2-utsläpp, bör satsning på höghastighetsjärnväg kombineras med bättre 
regionaltågsförbindelser, bland annat mellan Göteborg och Borås. Ett påverkansarbete för utbyggd 
järnväg till Norge har bedrivits på flera håll. På kortare sikt handlar det om dubbelspår mellan 
Öxnered och Halden. En med långsiktig vision är en höghastighetsjärnväg mellan Köpenhamn och 
Oslo via Göteborg. 
 
Kollektivtrafikens marknadsandel är oförändrad runt 28 % sedan ett par år tillbaka. Om vi ska nå 
målet att en tredjedel av invånarnas resor ska göras med kollektivtrafik 2025 krävs ännu kraftfullare 
satsningar än idag. Det handlar bland annat om att öka kollektivtrafikutbudet i tunga trafikstråk och 
större städer, investeringar i längre tåg samt underlätta resandet genom bättre information och 
tjänster.  
 
Bredbandsutbyggnaden fortsätter i hög takt. Bedömningen är att målet att 90 % av hushållen ska 
tillgång till bredband minst 100 Mbit/s år 2020 kommer att uppnås om utbyggnadstakten fortsätter i 
samma omfattning som idag.  
 
Inom de prioriterade områdena Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan och 
Ansvarsfull och hållbar konsumtion krävs omfattande satsningar för att nå miljömålen. Områdena är 
högt prioriterade och en av BHU:s fem rekommendationer är att vi behöver kraftsamla i 
omställningen från fossil till förnybar energi. Utvecklingen i Sverige och Västra Götaland går åt rätt 
håll.  De svenska utsläppen av växthusgaser är bland de lägsta i OECD både mätt per invånare och i 
förhållande till värdet av produktionen. Utsläppen minskar trendmässigt sedan. Från 2010 minskar 
också utsläppen från transportsektorn. Andelen ekologiska livsmedel ökar. Utvecklingen av 
klimatpåverkande utsläpp i Västra Götaland är sämre än i riket i stort, men detta förklaras helt av 
utsläppen från raffinaderierna.  
 
Även om arbetet behöver intensifieras ytterligare för att nå målen är den samlade bedömningen att 
satsningarna inom området följer intentionerna i VG2020. Arbetet med strategiska vägval för en 
fossiloberoende region 2030 har skett i samarbete med Länsstyrelsen, och i dialog med 
kommunalförbunden. Under våren 2015 togs flera underlagsmaterial fram ochVG2020 under hösten 
genomfördes en omfattande dialogprocess, i olika steg. Totalt har cirka 200 personer från näringsliv, 
akademin och offentliga organisationer medverkat i att ta fram förslag till insatser för att lösa 
utmaningarna. Under 2015 har elva stycken överenskommelser drivits för en minskad 
klimatpåverkan. Över 80 procent av kommunerna medverkar i någon överenskommelse. 
Överenskommelserna bygger på att deltagarna gör egna insatser för att minska klimatpåverkan, i 
respektive organisation.  
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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. Ett vidgat deltagande uppnås genom 
samverkan med kommuner, kommunalförbund, kulturliv och civilsamhället. Under året har Västra 
Götalandsregionen fördjupat samverkan med nationella myndigheter genom att sluta 
överenskommelser med Svenska Filminstitutet, Riksarkivet och Nämnden för hemslöjdsfrågor. 
Samverkan med civilsamhället är område som kan utvecklas för att vidga deltagandet i kulturlivet. 
För att gynna nyskapandet är såväl aktörer inom det fria kulturlivet som de större 
kulturinstitutionerna centrala. Västra Götalandsregionen har under 2015 gett stöd för nyskapande 
genom ett flertal stödformer för det fria kulturlivet. Sammantaget bedöms insatserna inom området 
följa intentionerna i VG2020.  
 
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. I stort bedöms arbetet inom detta område följa intentionerna i VG2020. Västra 
Götalandsregionen tog fram en påverkansagenda under 2015. Under året påbörjades även arbetet 
med att ta fram en gemensam påverkansagenda för Västra Götaland som regionen och kommunerna 
gemensamt står bakom – Agenda Västra Götaland. Besöksnäringen i Västra Götaland har haft en 
positiv utveckling och för sjätte året i rad ökar antalet gästnätter. Västsvenska turistrådet har 
genomgått en omfattande utveckling av verksamheten med betoning på ökad samverkan med 
besöksnäringens samtliga aktörer och utvecklingen av hållbar besöksnäring.  
 
Arbetet med ökad integration med Norge har tyngdpunkten på att förstärka det strategiska 
Göteborg-Oslosamarbetet. Ett resultat av detta samarbete och samarbetet inom den Skandinaviska 
Arenan, är beslutet att låta OECD genomföra en s.k. territorial review för området Köpenhamn-Oslo. 
Studien kommer att studera styrkor och svagheter och analysera potentialen i en ökad integration.  
 
När det gäller frågan om att attrahera företagsetableringar till Västra Götaland behövs det en mer 
samordnad strategi för nå intentionerna i VG2020.  
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Inledning  

Denna återrapportering avser att ge en samlad bild av utvecklingen inom strategin Västra Götaland 
2020 (VG2020) för år 2015. 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. En fördjupad uppföljning av strategin görs i en 
halvtidsutvärdering 2017. En slututvärdering genomförs efter strategin upphör att gälla år 2020.  
 
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 m.fl. 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 
Götalandsregionen2 och/eller kommunerna i Västra Götaland genom kommunalförbunden, inklusive 
Business Region Göteborg, medfinansierat, genomfört och tagit beslut om 2015. Se bilaga 2 för antal 
insatser samt sammanlagda medel till dessa fördelade på prioriterade områden. För sammanställning 
av samtliga insatser som ingår under 2015 se bilaga 3. Som ett led i uppföljningen av VG2020 
initierades under våren 2015 en pilotstudie för att undersöka förutsättningarna att inkludera 
kommunernas tillväxtarbete inom ramen för strategin. En första del av pilotstudien för att utreda om 
en årlig uppföljning av VG2020 på kommunal nivå är genomförbar. Därtill är ambitionen att vid 
halvtids- och slututvärdering göra en mer omfattande uppföljning där även andra aktörers insatser 
ingår, till exempel kommuner och akademin.  
 

Rapportens struktur 
Rapporten har inledningsvis en sammanfattande analys avseende genomförandet kopplat till 
VG2020s intentioner. Vidare finns även läget kring de rekommendationer som BHU ställde sig bakom 
i juni 2015. I övrigt är rapporten strukturerad utifrån strategins 32 prioriterade frågor. Den bygger på 
beslut fattade under 2015, 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, bedömts utifrån en skala 

                                                 
2 Inom Västra Götalandsregionen avgränsas insatserna till de som medfinansierats av nämnderna för 
regionutveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik samt kommittéerna för rättighetsfrågor och 
folkhälsa.  
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på tre nivåer. Rött betyder att det är sannolikt att målet inte kommer att uppnås, gult att målet kan 
komma att uppnås och grönt att målet sannolikt kommer att uppnås.  
 

Rekommendationer 2015 – 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. Mot bakgrund av detta genomfördes under våren 2015 en process i 
samverkan mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och BRG för att identifiera 
fokusområden. BHU ställde sig i juni 2015 bakom fem så kallade rekommendationer. De fem 
rekommendationerna omfattar områden där det finns en potential att nå längre med en närmare 
samverkan mellan region, kommunalförbund, kommun och andra utvecklingsaktörer. Västgruppen 
fick därefter uppdraget att ”skapa samordningsformeringar och arbetssätt som bättre tar tillvara 
möjliga synergieffekter inom de rekommenderade kraftsamlingsområdena.”3 Utgångspunkten var att 
bygga på redan befintliga strukturer. 
 
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 
 
Rekommendationerna är av delvis olika karaktär och mognadsgrad avseende förekomsten av 
befintliga samordningsstrukturer eller arbetssätt. Sammanfattningsvis kan sägas att ett första steg 
har tagits inom samtliga områden genom att 1) kartlägga vilka insatser som pågår i dag inom 
rekommendationsområdet på regional och delregional nivå, samt 2) vad som är nästa steg för att 
synkronisera insatserna på ett bättre sätt. När det gäller rekommendationen Skapa förutsättningar 
för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov har Västra Götalandsregionen, 
kommunalförbunden, arbetsförmedling med flera redan en plattform för samverkan genom 
Kompetensplattformen. Likaså inom rekommendationen Bli föregångare i omställningen från fossil 
till förnybar energi där arbetet med Klimatstrategin sedan flera år tillbaka har skapat en mer 
strukturerad samverkan och inarbetade kontaktvägar. De övriga rekommendationsområdena har 
inte tidigare belysts utifrån detta övergripande samverkansperspektiv och därmed har man en längre 
väg att gå för att skapa samordnade arbetssätt.   
 
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. En 
översiktlig kartläggning har gjorts över det som genomförs inom de styrkeområden som är utpekade i 
Västra Götaland 2020 och som görs inom ramen för Västra Götalandsregionens handlingsprogram 
inom hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel och gröna näringar samt life science. Det pågår 
en styrkeområdesanalys av vilka områden som har särskild internationell lyskraft men även hur vi ska 
kategorisera och benämna lokala, regionala och nationella styrkeområden. Nästa steg är att ta fram 
en gemensam kommunikationsstrategi och att därefter genomföra den.  
 

                                                 
3 §31 VG2020 – Rekommendationer, a Anteckningar från beredningen för hållbar tillväxt (BHU) den 23 juni 

2015, RS 684-2012. 
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Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov  
För rekommendationen Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och 
arbetsmarknadens behov har Västgruppen haft som utgångspunkt, när man har belyst hur 
samverkan kan förbättras, det samarbete mellan olika aktörer som sker inom ramen för den 
regionala kompetensplattformen. Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden med flera har 
bedrivit verksamhet inom kompetensplattformen sedan 2010. För att förbättra förutsättningarna för 
matchning på den västsvenska arbetsmarknaden initierades under året en framåtsyftande översyn av 
kompetensplattformsuppdraget som kommer att vara klar i april 2016 och som ska ge förslag till 
förbättringsområden. Här kommer man bland annat att titta på hur samordningen och arbetssätten 
kan förbättras och bli mer funktionella. 
 
Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning 
Rekommendationen som avser att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och 
gymnasieutbildning ingår främst inom VG2020-området Livslångt lärande för ökad delaktighet och 
konkurrenskraft. Det pågår flera arbeten inom området, till exempel har Västra Götalandsregionens 
folkhälsokommitté fullföljt studier inom Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i 
Västra Götaland. Det pågår bland annat två utvecklingsarbeten som syftar till att stärka barn och 
ungas förutsättningar för fullständig studiegång. Västra Götalandsregionens arbete med de sociala 
investeringsmedlen fortsätter också utifrån inriktningen att öka andelen barn och ungdomar som 
lyckas slutföra skolgången med godkända betyg. På kommunalförbundsnivå pågår flera insatser i 
form olika projekt och samverkansformer. Ett exempel är EU-projektet Plug-In, som 
Göteborgsregionens kommunalförbund deltar i, som bland annat har fokus på att utveckla 
framgångsrika strategier för att minska tidiga skolavhopp i Sverige.  
 
Genom att bygga på den kunskapsutveckling som skett i tidigare genomfört utvecklingsarbete är ett 
delmål för processen att identifiera och sätta igång ett antal beprövat framgångsrika insatser för att 
få spridning och tillämpning i hela regionen och som leder mot det övergripande målet. 
 
Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden 
Vad gäller rekommendationen Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden 
återstår arbete med att skapa en kartbild över alla de insatser som genomförs regionalt, lokalt och 
nationellt. Först därefter kan förbättringsåtgärder i samverkansstrukturen föreslås. När det gäller 
nyanländas insteg på arbetsmarknaden är utgångspunkten att bygga vidare på den 
samverkansstruktur som leds av Länsstyrelsen och som beskrivs i inledningen av rapporten. Det finns 
ett flertal viktiga insatser som behöver lyftas för att öka nyanländas insteg på arbetsmarknaden, till 
exempel utveckling av fler snabbspår för nyanlända, ökad tillgång till SFI-utbildningar, främjande av 
utvecklingen av nätverk och kontaktytor gentemot näringsliv och arbetsmarknad samt ökade 
valideringsinsatser för att tillvara ta nyanländas kompetens.  
 
När det gäller ungdomars insteg på arbetsmarknaden sker en del samverkan genom 
Kompetensplattformen. Det återstår här arbete i att kartlägga alla initiativ som pågår och se hur 
samordningsformeringar och arbetssätt kan optimeras.  
 
Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi 
Arbetet med att hitta samarbetsformeringar och arbetssätt kring rekommendationen Bli föregångare 
i omställningen från fossil till förnybar energi utgår från Klimatstrategin för Västra Götaland4 där i 
stort sett alla kommuner i regionen har anslutit sig för att gemensamt nå målet om ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030. Som ett verktyg inom klimatstrategin finns de så kallade 
överenskommelserna som avser möjligheterna att samverka kring gemensamma utmaningar. Under 

                                                 
4 Klimatstrategin antogs av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige 2009. 
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2015 har en omfattande samverkansprocess drivits av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
samverkan med kommunalförbunden – strategiska vägval för en fossiloberoende region 2030. Syftet 
är att ta fram tydligare insatser och vägval som säkrar att vi når målen i klimatstrategin. Länsstyrelsen 
har dessutom uppdrag från regeringen att ta fram en regional åtgärdsplan för minskad 
klimatpåverkan.  

Under 2015 har bland annat underlagsmaterial tagits fram som visar på klimatutmaningar i Västra 
Götaland. En dialogprocess med företag, akademi, institut, myndigheter och kommuner har 
genomförts där teman, som bland annat förnybara energisystem, varor och tjänster för ett 
klimatsmart liv samt infrastrukturplanering, har ingått. Vidare har en bredd av intressenter erbjudits 
att lämna förslag till hur vi gemensamt kan nå målet, bland annat via en officiell webbplats. Parallellt 
har det även pågått en dialog på politisk nivå kring hur vi kan samordna oss bättre och vilka insatser 
som kommuner och kommunalförbund särskilt vill prioritera framåt. Nuläget är att det pågår ett 
analysarbete av inkomna förslag innan remiss av reviderad klimatstrategi.   
  

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.  
 
Exempelvis har arbetet fortsatt med den regiongemensamma plattformen för interkulturell dialog. 
Plattformen som är en arena för samverkan mellan Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, 
lärosäten, kommuner och civilsamhället i hela Västra Götaland har inrättats. Samverkansplattformen 
för interkulturell dialog är en 4-årig försöksverksamhet som påbörjades i januari 2015. Syftet är dels 
att bygga upp den interna samverkan mellan nämnder och kommittéer inom Västra 
Götalandsregionens koncernstab regional utveckling samt koncernavdelning kultur, dels att bygga 
upp samverkan mellan högskolorna för att få en bild av kunskapsläget och utvecklingsområden inom 
interkulturell dialog och integration. Det finns även ett forskningsråd inom  
interkulturell dialog i Västra Götaland bestående av Göteborgs universitet, Högskolan Väst och 
Högskolan i Borås.  
 
Inom Västra Götaland pågår även ett arbete kring att utveckla effektiva etableringsinsatser med 
individen i centrum. Det är en samverkansstruktur på tre nivåer; lokal, delregional och 
regionövergripande och som leds av Länsstyrelsen. Vid sidan om Västra Götalandsregionen och 
Länsstyrelsen består den regionala samrådsgruppen av Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 
Försäkringskassan samt länets fyra kommunalförbund. Det finns även en arbetsgrupp kopplad till 
gruppen samt delregionala samverkansgrupper inom varje kommunalförbunds geografiska område. 
Under året genomfördes bland annat en workshop som identifierade följande ämnen som lämpliga 
fokusområden: 

 Arbetsmarknad; matchning, validering, entreprenörskapsfrämjande, praktik, mentorskap, 
kompetensförsörjning, diskriminering, socialt ansvar 

 Utbildning; SFI, yrkesutbildning, praktik, validering, SO 

 Hälsa; hälsoundersökningar, hälsokommunikation, folkhälsa 

 Boende; segregation, jämnt mottagande, tillgång till bostäder, diskriminering 
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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. 
 
Av tabellen nedan framgår att sysselsättningsgraden i Västra Götaland redan idag ligger över EU 
målet för 2020. Det är heller inte långt till målen för Sverige (80 %) och Västra Götaland (81 %). 
Sysselsättningsgraden är dock konjunkturkänslig och kan minska i förhållande till dagens nivå i 
samband med nästa lågkonjunktur. Den stora utmaningen för arbetsmarknadspolitiken är att skapa 
sysselsättning för grupper med utländsk bakgrund. Sysselsättningsgraden för personer födda utanför 
Norden var bara 59 % år 2014. 
 
Västra Götaland tillhör de regioner i Europa med högst FoU-investeringar i förhållande till storlek. 
Det är främst omfattande FoU-investeringar bland ett antal stora företag som ingår i internationella 
koncerner som förklarar Västra Götalands framskjutna position. Statistik visar att FoU-aktiviteterna i 
små och medelstora företag inte är lika omfattande. 
 
Ökad utbildningsnivå bland arbetskraften kan vara avgörande för den framtida konkurrenskraften. 
Västra Götaland har idag en högre andel med minst tvåårig eftergymnasial utbildning (i åldern 30-34 
år) än både EU:s och Sveriges mål för 2020. Till målet för Västra Götaland, som är betydligt 
ambitiösare, är det dock en bra bit kvar. Här är det särskilt viktigt att uppmärksamma det faktum att 
kvinnors utbildningsnivå är betydligt högre än män och att skillnaderna ökar. Målet för skolavhopp 
iVästra 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 2013 (senare 
statistik saknas). För ungdomar som fötts i ett utomnordiskt land var motsvarande andel 16 %. 
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” under 14 
procent år 2020. För Västra Götaland är målet satt till under 12 %. År 2013 var andelen drygt 14 
procent i Västra Götaland. En förbättrad integration är en viktig förutsättning för att uppnå detta mål 
– 28 % av utomnordiskt födda lever i utanförskap enlig denna definition. 
 
Att uppnå de ambitiösa miljömålen i Europa 2020 och i Västra Götaland 2020 kommer att bli en 
utmaning som kräver en kraftsamling inom alla samhällssektorer. Västra Götaland har långt kvar att 
gå för att nå målen för minskade utsläpp av växthusgaser, ökad energieffektivisering och ökad andel 
förnybar energi. 
 



11 

 

EUROPA 2020 – VÄSTRA GÖTALAND 2020 
 

Mål EU2020 Mål Sverige 
Mål Västra 
Götaland 

Utfall 2014 

Ökad 
sysselsättningsgrad 

75 % 80 % 81 % (K,M) 78% (K76, M79,U59) 

Öka offentliga/privata 
FoU investeringar 

3 % 4 % 5,0 % 4,2** 

Höjd utbildningsnivå 
(30-34 åringar med 
minst två-årig 
eftergymnasial) 

40 % 40 % 55 % (K,M) 43% (K50, M37,U37)* 

Minskade skolavhopp 10 % 10 % <8 % 11% (K9, M12,U16)* 

Minska utanförskapet 
(offentligt försörjda) 

- 14 % <12 % 14 % (K15, M13,U28)** 

Minska utsläppen av 
växthusgaser från 1990 

20 % 40 % 40 % 25%** 

Ökad 
energieffektivisering 
från 2008 

20 % 20 % 25 % 8%** 

Öka andelen förnybar 
energi 

20 % 50 % 60 % 31%** 

Fotnot: K=kvinnor, M=män, U=utomnordiskt födda. * 2013 

 
 

Kompletterande indikatorer för samhällsutveckling i Västra Götaland 
 Mål  Utfall 2015 

Ökad befolkning 12 000 nya invånare per år och ökning i alla 
regiondelar 

 
16 700* 

Ökad nettoinflyttning högskoleutbildade (inrikes) 1 000 per år i genomsnitt -616** 

Ökad produktivitet 1% snabbare per är än riket 1,9 pe*** 

Minskad arbetslöshet  Årlig minskning -0,4pe**** 
*Ökning i samtliga kommunalförbundsområden,**2013, ***2013, skillnad i procentenheter (pe) mot riket, BRP per 

sysselsatt, ****Förändring i procentenheter (pe) mellan december 2014 och december 2015 

 

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 Utfall  

Inriktningsmål: Ett positivt klimat för entreprenörskap och företagande 2012 2013 2014 2015 

Åtta av tio unga ska uppge att de kan tänka sig att bli företagare 2020  75%*     

95 000 nya företag ska startas åren 2014-2020 i Västra Götaland   10 899 11 472 11 473  

Hälften av alla nya företagare år 2020 är kvinnor   34% 34% 33%  

800 gasellföretag i Västra Götaland under perioden 2014-2020    89 162 148 135 

Högre tillväxttakt i SMF i Västra Götaland än i riket under varje år fram 
till år 2020 

  
-0,4 
pe** 

-0,1 
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 
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För 2015 har sammanlagt 122 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till 
någon av de tre prioriterade frågorna till en total volym om cirka 699 miljoner kronor. Därtill kommer 
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna.  Detta är något färre både 
insatser som medel jämfört med 20145. I rapporteringen från 2014 återfanns bland annat ett par 
större satsningar i form av ALMI Invest och Smart Textiles.  
 
 

1. Stimulera ökat entreprenörskap  

En rad aktiviteter har genomförts för att främja entreprenörskap bland ungdomar. Inom Västra 
Götalandsregionens handlingsprogram för Ungt Entreprenörskap har pilotprojekt initierats inom 
områden där insatserna tidigare varit relativt svaga, framför allt för unga på landsbygden. Under 
2015 lanserade Västra Götalandsregionen Unga landsbygdspriset i Väst vilket fick stort genomslag 
både medialt och i antal nominerade. Andra insatser har genomförts för att inspirera och diskutera 
entreprenörskap i skolor och vid Science Centers, där även lärare är en viktig målgrupp.  
 
Inom hälso- och sjukvården är Innovationsplattformen inom Västra Götaland (tidigare 
Innovationsslussen) en viktig satsning för att stimulera medarbetares innovationsförmåga och stödja 
företag med utvecklingsidéer. Under 2015 har uppdraget utvecklats ytterligare i mycket god 
samverkan med bland annat Gothia Forum, Sahlgrenska Science Park, Chalmers designstudenter och 
med entreprenörsskolan på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.   
 
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 2015: 

 Ung företagsamhet (UF) – En verksamhet som 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 4 700 elever i UF-företagande på 
gymnasieskolorna i Västra Götaland.  

 Företagsamma Västra Hisingen - Introducerades 2012 för att uppmuntra kreativa tankar och 
nyföretagande i stadsdelen. Genom samverkansprojektet har ungdomar fått möjlighet att 
driva eget företag eller utveckla sina entreprenöriella talanger som sommarjobb. Satsningen 
har på kort tid gjort stort avtryck i stadsdelen och uppmärksammats internationellt. 2015 
vann Företagsamma Västra Hisingen det prestigefulla Eurocities award. Projektet var tidigare 
EU-finansierat men övergick 2015 i SDF Västra Hisingens regi, i samverkan med bl.a. Business 
Region Göteborg, Poseidon, Göteborgs Universitet och Chalmers. 

 Att vara entreprenör - En särskild satsning som Fryshuset gör för att nå unga i utanförskap, 
så kallade NEETS (unga som varken är i utbildning eller arbete), i olika delar av Västra 
Götaland. Projektet går ut på att erbjuda målgruppen möjlighet att utveckla en idé och att 
prova på att vara företagare genom praktik vid små eller medelstora företag.  

 

 

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag  

Inkubatorerna i Västra Götaland gör det möjligt för individer att utveckla idéer med stor 
tillväxtpotential genom att de får tillgång till kontor, kompetens och kapital. I de nio inkubatorer som 

                                                 
5 173 projekt, verksamheter och uppdrag till en total volym om cirka 940 miljoner kronor.  
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Västra Götalandsregionen stödjer har 752 idéer utvärderats och av dessa idéer har ca 88 bolag 
bildats under det senaste året6. 
  
Som ett led i att stärka nyföretagandet genomförs regionövergripande insatser för att förbättra 
kvaliteten och tillgängligheten på nyföretagarrådgivning. Insatserna ska också bidra till en 
fungerande samverkan mellan nyföretagaraktörer i regionen. De ska även bidra till att skapa 
jämställda och jämlika villkor för individer som söker rådgivning eller annat stöd för att få hjälp med 
att starta eller utveckla sitt företag.  
 
Några riktade satsningar för att främja kvinnors företagande har inte gjorts under året, utan målet är 
att skapa jämställda och jämlika villkor i det företagsfrämjande systemet. I regionens 
handlingsprogram för små och medelstora företag är ett av jämställdhetsmålen att minst 40 procent 
av de företag som får stöd drivs av kvinnor.  
 
Den stora flyktinginvandringen under 2015 har ökat efterfrågan på nyföretagarrådgivning på olika 
minoritetsspråk. För att tillgodose behovet görs särskilda satsningar, framförallt i Göteborgsregionen 
och i Fyrbodal, med att ha (ny)företagarrådgivare placerade i bostadsområden med hög andel utrikes 
födda. Rådgivningstjänsten, som tillhandahålls av Almi IFS, har bidragit till att nyföretagandet hos 
dessa målgrupper ökat jämfört med tidigare år. 
 
I början av 2015 antog regionutvecklingsnämnden vid Västra Götalandsregionen riktlinjer för 
jämställd regional tillväxt. Inom ramen för dessa har en process påbörjats med att integrera 
jämställdhet i projektverksamheten. Ett 50-tal handläggare av projekt- och verksamhetsbidrag från 
Västra Götalandsregionen samt handläggare av strukturfondsmedel från Tillväxtverket och ESF-rådet 
har fått utbildning i jämställdhetsintegrerad handläggning med ett rättighetsperspektiv. Ett resultat 
av utbildningen är att nuläges- och målgruppsanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv kommer att bli 
ett krav vid ansökan om projektmedel. 
 
Ytterligare exempel på insatser under 2015:  

 The GIG - The Game Incubator Göteborg - En dataspelsfilial som Gothia Science Park (GSP) i 

Skövde etablerat på Lindholmen i Göteborg. Genom kunskapsöverföring mellan 

spelinkubatorerna skapar verksamheten förutsättningar för start av nya, livskraftiga och 

internationellt konkurrenskraftiga tillväxtföretag inom dataspelsbranschen, oftast så kallade 

Born Global-företag.  

 Nyföretagarlyftet – För att höja kvaliteten på nyföretagarrådgivningen genom 

kompetensutveckling av nyföretagarrådgivare har ett treårigt regionövergripande program 

startat. Satsningen genomförs av Almi Väst i samarbete med Business Region Göteborg, 

kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg samt elva lokala/delregionala 

nyföretagarcentra i regionen.  

 Nyföretagardagen 2015 - En årligen återkommande aktivitet där alla nyföretagaraktörer 

under en dag inspirerar, vägleder och informerar individer som funderar på att starta eller 

nyligen har startat företag. Nyföretagardagen, som arrangeras av Business Region Göteborg 

tillsammans med Almi Väst, Stadsbiblioteket i Göteborg och VGR, lockade över 800 unika 

besökare. 

 KVINN - Ett projekt som ska öka jämställdheten och mångfalden i styrelser hos små och 

medelstora företag. Projektet drivs av affärsnätverket KAVAJ och genomförs i Sjuhärad 

 

                                                 
6 Siffrorna baseras på uppgifter som inkubatorerna rapporterat för 2014 i uppföljningsverktyget Fokus Analys. 



14 

 

3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

Som ett led att tydliggöra VG2020 och prioriterad fråga tre har Västra Götalandsregionen under 2015 
tagit fram en handlingsplan för att främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag. 
Handlingsplanen omfattar insatser för att bidra till ett bättre företagsklimat samt för innovation och 
marknadsutveckling. 
 
Små och medelstora företag står för merparten av sysselsättningstillväxten i Västra Götaland, 
kompetens är en grund för företags tillväxt och sysselsättning. Kompetensnavet är en ny satsning 
som riktar sig mot att utveckla företagens strategiska kompetensförsörjning. Projektet drivs av IDC 
West Sweden tillsammans med IUC Sjuhärad och IUC Väst i Fyrbodal och finansieras av EU:s 
socialfond. 
 
Industriell Dynamik/ Enterprise Europe Network (ID/EEN) är ett regionalt sammanhållet system för 
innovationssupport och internationalisering till små och medelstora företag i Västra Götaland. Under 
2015 har ID/EEN besökt mer än 650 små och medelstora företag och genomfört 518 behovs- och 
internationaliseringsanalyser och initierat 111 utvecklingsprojekt. En uppföljning av effekterna av de 
företag som deltagit i ID/EEN:s aktiviteter 2010 presenterades under året. Tidsperioden för 
effektuppföljningen var mellan 2010-2013 och de variabler som följdes upp var: (i) sysselsättning (ii) 
förädlingsvärde (iii) produktivetet (iv) rörelseresultat. Företagen som deltog i ID/EEN aktiviteter 
under 2010 visade upp klart bättre resultat än kontrollgruppen inom varje variabel.  
 
Ett verktyg för små och medelstora företag i Västra Götaland för att kunna genomföra olika 
förbättrings- och utvecklingsprojekt är den företagsfinansiering som finns. Enligt en utvärdering7 som 
genomfördes under 2015 med fokus på företagsstödets betydelse för företag som fick stöd 2013 
upplevde 75 procent av företagen att företagsstödet direkt hade ökat företagets konkurrenskraft.  
 
Almi Väst AB erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering 
för att växa. Almis utlåning under 2015 uppgick till ca 569 miljoner kronor, jämfört med 408 miljoner 
kronor 2014.  
 
Insatser som bidrar till att underlätta en internationaliseringsprocess är viktiga för ett företags 
tillväxtmöjligheter. 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. Exempel på nya 
satsningar återfinns nedan.   
 
Exempel på insatser under 2015: 

 Gå Globalt – Ett samarbetsprojekt mellan Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden, 

Business Region Göteborg, ALMI Företagspartner Väst, EEN, Chamber Trade och Västra 

Götalandsregionen, som syftar till att ge små och medelstora företag ökade kunskaper och 

bättre förutsättningar för en lyckad internationalisering.  

 Exportfrämjande integration - Ett socialfondsprojekt som drivs i samarbete mellan 

kommunerna Strömstad och Uddevalla, Vuxenutbildningen, Almi Väst och Rotary. Projektet 

går ut på att öka exporten i små och medelstora företag i Fyrbodal genom att de 

kostnadsfritt kan få anlita en exportfrämjare. Exportfrämjaren rekryteras efter företagens 

kravprofil och består av högskoleutbildade personer med utlandserfarenhet och säljprofil. 

Därefter utvecklas en individuell handlingsplan/kompetensutveckling och målbild för varje 

företags behov. 

                                                 
7 Fördjupad uppföljning av företagsstöd genom enkät och effektanalys som genomförs under åren 2015-2017. 



15 

 

 

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 
 
I Västra Götaland 2020 pekas ett antal styrkeområden ut. Det handlar om samarbete kring ”Five 
clusters” samt andra initiativ såsom Smart Textiles, Sweden Game Arena, MedTech West med flera. 
Inom Västra Götalandsregionen finns handlingsprogram inom hållbara transporter, hållbar energi, 
livsmedel och gröna näringar samt life science. Dessa fyra handlingsprogram kommer under 2016 att 
utvärderas. Inom det maritima området är ett handlingsprogram på gång. Det finns även stark 
koppling till arbetet med Horizon 2020 och till Västra Götalandsregionens handlingsprogram för 
internationellt forsknings- och innovationssamarbete. En resurs för klusterutveckling är Science Parks 
viktiga samt samarbetet med andra regioner, nationellt och internationellt är viktigt.  
 
Mål för område och prioriterade frågor Utfall  

Inriktningsmål: De samlade FoU-satsningarna i Västra Götaland ska uppgå till 
minst 5 procent av värdet av den summerade regionala produktionen 

2012 2013 2014 2015 

En fjärdedel av alla förstahandssökande ska välja högskolor i Västra 
Götaland år 2020 

 16%  16% 16% 16% 

Andelen utländska högskolestuderande ska vara minst i nivå med övriga 
storstadsregioner 

 6,4% 6,5%* 6,6%* 
 

Ökande nationella/internationella satsningar på forsknings- och 
innovations miljöer inom Västra Götalands styrkeområden 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Fler strategiska satsningar som är attraktiva för omvärlden drivs i 
partnerskap mellan företag, lärosäten och samhällsaktörer 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Ökad medverkan i och påverkan på strategiskt viktiga forsknings- och 
innovationsprojekt, program och policys 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

En ökad andel av nationella och internationella satsningar och uppdrag 
ska genomföras i Västra Götaland 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Fler SMF ska delta i forsknings- och innovationsprogram Följs upp i halvtidsutvärdering  

 = målet uppnås sannolikt inte        = målet kan komma att uppnås       =målet kommer sannolikt att uppnås  

uppnås 
* Andelen utländska studenter i Västra Götaland år 2014/2015 ligger betydligt under både Skåne län (9,6%) och Stockholms län (8,8%). 
Sverigesnittet är 8,2%.  

 
För 2015 har sammanlagt 83 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till 
någon av de prioriterade frågorna inom området till en volym om cirka 514 miljoner kronor. Utöver 
detta kommer ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Insatserna ligger 
i princip på samma nivå som för 20148.  

 

 

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

EU-projektet MoRE, Mobility for Regional Excellence, som är inriktat på internationell 
forskarrörlighet ska under 2014-2017 finansiera 18 forskare som åker från en FoI-miljö i Västra 
Götaland till en FoI-miljö utomlands eller för en forskare från en FoI-miljö utomlands som åker till en 

                                                 
8 95 projekt, verksamheter och uppdrag till en total volym på cirka 588 miljoner kronor.  
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FoI-miljö i Västra Götaland för arbete under 12 månader. Under året har två utlysningar ägt rum 
varav en är avslutad där nio forskare beviljades stöd. En analys9 som genomfördes under 2015 visar 
att MoRE har uppfattats som ett komplement till övrigt stödsystem. En ansökan för fortsatt 
finansiering under perioden 2017-2020 har under hösten 2015 lämnats in av Västra 
Götalandsregionen till EU inom ramen för COFUND10.  
 
Earlalls11 arbetsgrupp ”Earlall Mobility Academy” har som mål att öka samarbeten mellan skolor och 
studentutbyten inom främst yrkesutbildning och högre yrkesutbildning. Under året har arbetet 
intensifierats och strukturerats och dessutom har samarbetet med EU-kommissionen fördjupats 
inom området. 
 
En uppbyggnad av en verksamhet som syftar till att attrahera internationella nyckelkompetenser till 
Västra Götalands näringsliv och andra verksamheter har startats upp under året. Projektet, som har 
arbetsnamnet Global Talent Gothenburg/West Sweden, adresserar VG2020-målet att öka regionens 
attraktivitet för att möta den ökande globaliseringen och därigenom den ökande konkurrensen av 
personer med starka kvalifikationer.  
 
Ytterligare exempel på insatser under 2015: 

 Nobel Media12 - Den årliga Nobel Week Dialogue arrangeras av Nobel Media i anslutning till 
prisutdelningen vartannat år i Göteborg och vartannat i Stockholm. Temat för Nobel Week 
Dialogue 2015 var artificiell intelligens. Drygt 1000 personer deltog och sju Nobelpristagare 
medverkade i aktiviteterna på Svenska Mässan.  

 
 

5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft 

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för hållbara transporter, hållbar energi, livsmedel och 
gröna näringar samt life science fortsatte under 2015. Flertalet insatser görs för att öka samarbetet 
med omvärlden och attrahera studenter, forskare, kapital och företag till Västra Götaland.  
 
Under 2015 invigdes ElectriCity som i ett samarbete mellan industri, forskning och samhälle utvecklar 
och testar nya lösningar för hållbar kollektivtrafik. Busslinje 55 där bussarna drivs med förnybar el är 
en internationellt unik testverksamhet. Medverkande parter är bland annat Volvo, 
Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Chalmers tekniska högskola samt 
Lindholmen respektive Johanneberg Science Park. Andra satsningar inom ramen för 
handlingsprogrammens områden som pågår är till exempel projektet ReVeRe, en testmiljö för 
framtidens energieffektiva lastbilar och bilar, med hemvist på Lindholmen Science Park.  
 
Inom life science har Knut och Alice Wallenbergstiftelsen tillsammans med Göteborgs universitet, 
Astra Zeneca och Västra Götalandsregionen, beslutat att satsa 620 miljoner på ett centrum för 
molekylär medicin. Under 2015 påbörjades en viktig del av Västra Götalandsregionens satsning i 
detta nya centrum där man vill koppla ihop register med biobanker och tillgängliggöra detta för 
forskning inom både akademi och näringslivet framförallt genom att växla upp verksamheten inom 
Registercentrum.  
 

                                                 
9 Internationell Forskarmobilitet, Underlag för framtida utformning av MORE, http://www.vgregion.se/ 

rapport/forskarmobilitet. 
10 Ett instrument under Marie Curie som ingår i EU:s forsknings- och utvecklingsprogram FP7.  
11 The European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning (EARLALL) är en politisk 

samarbetsorganisation som för närvarande består av 23 kommuner och regioner i Europa.  
12 Ett dotterbolag till Nobelstiftelsen. 
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Verksamheten vid Gothia Forum för att stötta och effektivisera klinisk forskning och prövning, har 
utvidgats ytterligare och regional utveckling stödjer arbetet både ekonomiskt och genom 
personalinsatser i lednings- och bedömningsgrupper. Vidare fortsätter arbetet med Astra Zeneca Bio 
Venture Hub (AZBVH). AZBVH invigdes 2014 och verksamheten innehåller idag tolv företag med 
placering i ”huben”. Den samarbetsmodell som används med fokus på innovation inom life science 
följs av Västra Götalandsregionens koncernstab regional utveckling för att kunna vidareutveckla och 
även tillämpa den inom andra branscher än life science. 
 
Under 2015 beslutades att Kemiklustret skulle flyttas från Business Region Göteborg till Johanneberg 
Science Park. En uppväxling av resurserna gjordes genom ansökan som beviljades stöd från bland 
annat den europeiska regionalfonden. Inriktningen förändrades i viss mån, vilket bland annat 
markeras genom namnändring till Kemi- o materialklustret. I den nya fasen är innovationsstöd och 
stöd till nyföretagande inom kemi- och materialområdet prioriterat.   
 
Inom det maritima området fortsatte satsningen på uppbyggnaden av det maritima klustret. I 
juni arrangerade OECD i samarbete med Västra Götalandsregionen ett seminarium i Göteborg 
med temat The Future of Ocean Economy. Vidare anordnandes Swedish Maritime Day i april där 
600 personer deltog som talare, deltagare, utställare, mässbesökare eller medarrangör. Swedish 
Maritime Day har ett tjugotal organisationer som medarrangörer.  
 
Ytterligare exempel på insatser under 2015:  
 

 Mistra Urban Future - Miljöstrategiska stiftelsen (Mistra) fattade beslut om att fortsätta 
stödja Mistra Urban Future, ett internationellt stadsutvecklingsprojekt med säte på 
Chalmers. Västra Götalandsregionen med flera deltar i arbetet och knyter detta till övriga 
insatser inom stads- och landsbygdsutveckling. 

 Tankstation för vätgas – Under året invigdes Västra Götalands första tankstation för vätgas. 

 Smart Textiles - Under 2015 pågick förberedelser för finansiering av Smart Textiles efter 
Vinnväxtfinansieringen. En affärsplan för 2016-2020 tog fram för att ge tydlig riktning för 
Smart Textiles framtida vägval och det fortsatta arbetet. 

 

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 aktuell inventering från Vinnova13. Flera av de innovations- och 
infrastruktursatsningar som görs inom Västra Götalands styrkeområden, och som redovisas under 
rubriken Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft, är av 
kategorin test- och demonstrationsarenor. Till dessa hör till exempel ElectriCity och ReVeRe. 
 
 

7. Stimulera nationella och internationella allianser och samarbeten inom forskning 
och innovation 

För att stimulera samarbeten inom forskning och innovation finns bland annat Västra 
Götalandsregionens handlingsprogram för internationella forsknings- och innovationssamarbeten 
samt EU-kortet. Dessa och Horisont 2020 har under året kommunicerats genom existerande nätverk 
och organisationer samt på events och i riktad information. Under 2015 har Västra 
Götalandsregionen påbörjat en utvärdering av EU-kortet för att utforska möjligheten att öka antalet 

                                                 
13 Kartläggning och behovsinventering av test- & demonstrationsinfrastruktur, Olof Linde och Jan Persson, 

Vinnova Analys VA 2015:08. 
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koordinatorer i EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, att bredda det västsvenska 
deltagandet genom att exempelvis stimulera små och medelstora företag och så kallad 
”sällansökandens” medverkan i internationella forsknings- och innovationssamarbeten. 
 
Vad gäller hälso- och sjukvårdsverksamheternas deltagande i bland annat Horisont 2020 har en ny 
tjänst i form av en EU-rådgivare inrättats vid Gothia Forum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Syftet 
är att öka hälso- och sjukvårdens deltagande i programmet. 
 
Under året har flera västsvenska aktörer drivit ett påverkansarbete gentemot EU och nationella nivån 
inom de prioriterade styrkeområdena. Det handlar exempelvis om deltagande i 
påverkansplattformen för Cellutex där trä används som råvara för textilier. 
 
Ytterligare exempel på insatser under 2015:  

 ERA Net – Ett instrument som Vinnova har skapat för ökad samverkan med 
forskningsfinansiärer i andra EU-länder. Västra Götalandsregionen är aktiv i flera av dessa, 
bland annat ERA Net Sys App som är riktat mot Life Science (systembiologi) och ERA Net 
Marine biotechnology. I ERA Net Sys App har beslut fattats om finansiering av projekt inom 
projektets andra utlysningsomgång medan i ERA Net Marine biotechnology genomfördes en 
utlysning under året och den andra utlysningen påbörjades. 

 
 

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

De unika och internationellt erkända samverkansplattformar för innovation, test- och demo som 
finns vid Science parks i Västra Götaland är neutrala arenor där näringsliv, FoU-sektorn och offentliga 
aktörer kan samlas kring utvecklingsfrågor. Typiska inslag är inkubatorer samt en 
kompetensinfrastruktur som kan bistå i initiering, strukturering och drift av samverkansprojekt. 
Tillgång till erfaren projektledning är en nyckelfaktor för att etablera kvalificerat samarbete som tar 
vara på närvaron av olika kompetenser, perspektiv och intressen i ett gemensamt projekt med 
avgränsande mål som i viss mån är en öppen tillgång med spridningseffekter utanför science parken.  
En science park har med sitt tunga fokus på nyttiggörande en nyckelroll i kunskapsbaserad 
utveckling. Då Science Parks saknar statligt eller kommunalt ägarskap och är beroende av finansiella 
konsortier med både offentligt, privat och FoU-baserat ägande är en viss basfinansiering en stor 
betydelse.  
 
I Göteborg finns Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park respektive Johanneberg Science 
Park. Dessa är knutna till högskolor, har tydliga kopplingar till instituten, har näringslivet som 
delägare eller tunga intressenter på annat sätt och har även offentliga intressenter – från lokal, 
regional och/eller nationell nivå - som ägare och/eller finansiärer av infrastrukturen. I Skövde finns 
Gothia Science Park, i Trollhättan finns science parken Innovatum och i Borås har Science Park Borås 
startat upp under 2015. Samtliga parker har sin egen profil men flertalet jobbar också mot det lokala 
näringslivet med särskilda resurser att stötta utveckling i småföretag.  
 
En viktig utveckling som pågick under 2015 var den växande samverkan mellan Media Arena 
Lindholmen och Sweden Game Arena som drivs av Gothia Science Park. Under 2015 förbereddes 
starten av inkubatorn GIG, The Game Incubator, som beskrivs under frågan Skapa förutsättningar för 
att förverkliga idéer och starta företag (prioriterad fråga 2).  
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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 Utfall  

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.  

2012 2013 2014 2015 

Minskade socioekonomiska skillnader mellan invånarna i s.k. utsatta 
områden och genomsnittsinvånaren i Västra Götaland* 

 

 
64,3%  60,6%  

 

Kvalitetssäkrad och enkel tillgång till praktik och ferieplatser i 
arbetslivet för alla i grund- och gymnasieskola i hela Västra Götaland 
senast år 2020 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Antalet mentorsplatser, examensarbeten och praktikplatser ökar 
kontinuerligt  

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Antalet medarbetare som ges möjlighet och som väljer att delta i 
frivilligarbete ökar kontinuerligt i Västra Götaland 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Minskade socioekonomiska skillnader mellan invånarna i s.k. utsatta 
områden och genomsnittsinvånaren i Västra Götaland 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

 = 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 Götaland. År 2011 var andelen 64,5%. 
 

För 2015 har sammanlagt 20 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till 
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 20 miljoner kronor. Därtill kommer 
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Volymen jämfört med 
föregående år har ökat något då 15 projekt, verksamheter och uppdrag till en total volym på cirka 10 
miljoner kronor då redovisades.  
 

 

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

Att ge ungdomar en koppling till arbetslivet är en grundläggande fråga för att stärka deras 
förutsättningar att utvecklas i utbildning och i vuxenliv. Det betyder särskilt mycket för ungdomar 
utan egna kontakter och nätverk. Med erfarenheter av www.praktikplatsen.se, som drivits av 
Göteborgsregionens kommunalförbund, investeras nu i en sammanhållen arena för stora delar av 
Västra Götaland. Skaraborgs kommunalförbund har genomfört en förstudie och flera kommuner 
satsar vidare. Fyrbodals kommunalförbund planerar en förstudie. Västra Götalandsregionens egen 
verksamhet har börjat använda praktikplatsen.se genom HR-strategiska avdelningens insatser. 
 
 

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet 

Kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen samverkar inom ramen för YH-utbildningar och 
utbildningssatsningar inom bristyrken. Nära kontakter med Myndigheten för yrkeshögskolan finns 
utifrån analyser av de regionala och delregionala behoven av YH-utbildning. I dialogen deltar även 

http://www.praktikplatsen.se/
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Västra Götalandsregionens HR-avdelning som har specifika behov angående satsningar på bristyrken, 
t ex läkarsekreterare och tandsköterska.  
 
En satsning på kompetensmäklare/branschutveckling i Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad pågår. 
Kompetensmäklares uppdrag är att hitta behoven hos företagen och förmedla till 
utbildningssystemet. Ett gott exempel görs inom e-handel inom Sjuhäradsområdet. Ett antal nya 
utbildningar har tagits fram samt flera samverkans arenor har etablerats. 
 
Vidare har nätverket Westum genomfört en förstudie inför ÖKS-programmet14. Syftet var att skapa 
förutsättning för effektivare matchning genom att snabbare möta arbetsmarknadens 
utbildningsbehov med hjälp av bland annat distansutbildning. Förstudien ledde till det EU-
finansierade projektet KOBRA, Kompetensbaserad Regional Analys, som har som syfte att skapa ett 
gemensamt arbetssätt för hur man bemöter och interagera med företag kring deras 
kompetensbehov, hur man samlar in och tar tillvara på resultatet av dessa interaktioner, samt hur 
detta sedan effektivt kan omsättas efterfrågestyrd utbildning. Projektet planeras att pågå till juni 
2018.  

 

 

 

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

Frågeställningen ligger nära flera av de andra prioriterade frågorna som till exempel frågan om att 
fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska. Det innebär att vissa 
aktiviteter inom science centers, projektet Intize och andra åtgärder för att minska skolavhopp 
återfinns under punkt 13. 
 
Möjligheternas värld, som drivs av Göteborgs tekniska College AB, är en samverkansarena som syftar 
till att informera och skapa intresse bland unga för näringslivet med betoning på industrin. Enskilda 
företag och näringslivet i stort är starkt engagerat i projektet och målet är att nå ungdomar som står 
inför utbildningsval och stimulera intresset att gå vidare till högre studier. Ambitionen är att fler unga 
ska bli intresserade av naturvetenskap och teknik. Satsningen har nu utvecklats och tillsammans med 
samtliga teknikcollege i Västra Götaland ser man över möjligheten att skapa ett gemensamt 
socialfondsprojekt för att få fler sökande till teknikrelaterade utbildningar.  
 
Transfer Väst är en organisation som är en bidrar till kontakter, föreläsningar mellan skola och 
arbetsliv. Den är etablerad i första hand i Göteborgsregionen. Under 2015 pågår även en satsning att 
etablera samverkan med samma styrka även i Sjuhärad. Samverkan har präglats av den 
näringslivsstruktur som finns i Sjuhärad.  
 
 

12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och segregation  

Under 2015 har insatserna inom ramen för Mistra Urban Future fortsatt. Det finns ett starkt 
engagemang av de deltagande aktörerna i Göteborgskonsortiet. Under året genomförde även Mistra, 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och Sida en utvärdering av Mistra Urban Future. Satsningen 
beviljades en beviljades en förlängning och stöd till fas 2.  
 
Ett fokusområde som lyfts i Västra Götalandsregionens budget är att Göra Västra Götaland till modell 
för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land. Fokusområdet knyter starkt an till Mistra 
Urban Future och erfarenheter och kontakter inom den satsningen kommer att tillvaratas.  

                                                 
14 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 
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Under 2015 inkom Göteborg och Borås med fas 2 ansökningar till Vinnova för att fortsätta arbetet 
med sina innovationsplattformar med inriktning på hållbar stadsutveckling. De två 
innovationsplattformarna, tillsammans med liknande i Malmö och Lund, har haft finansiering av 
Vinnova under perioden 2013-2015.  
 
På transport och mobilitetsområdet har Closer-programmet på Lindholmen Science Park fått en 
ansökan beviljad inom Vinnovautlysning – Dencity – som bland annat studerar möjligheten att 
utveckla hållbara godstransporter i stadsmiljön. Frågan om stadsutveckling är särskilt angelägen mot 
bakgrund av den stora flyktinginvandringen under 2015. Planerings- och hållbarhetsfrågor har 
kommit i fokus och det handlar bland annat om hållbart byggande, aktiviteter för att motverka 
utanförskap i stadsdelar med hög andel nyanlända flyktingar som står långt från arbetsmarknaden. 
Det innebär att koppling till andra frågorna 13, 14 och 16 inom VG2020 är stark.  
 
Ytterligare exempel på satsningar under 2015:  

 MR för ALLA barn och Unga – Fryshuset Göteborg vill genom projektet skapa en känsla av 
sammanhang för barn som söker asyl, är ensamkommande eller nyanlända. Projektet som 
genomförs under 2016 vill ge unga handfasta tips om hur de kan bryta utanförskap och 
arbeta bättre med integration och delaktighet.  

 KAIROS - Projekt som drivs inom ramen för Mistra Urban Future och som handlar om 
producera kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. Fokus under 2015 
är att utveckla förhållningssätt, modeller och metoder för en rättvis och socialt hållbar 
utveckling.   

 

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 Utfall  

Inriktningsmål: Alla får möjlighet att ta tillvara sin potential och kompetens i 
utbildning och arbetsliv 

2012 2013 2014 2015 

Mer än hälften av ungdomarna i Västra Götaland ska påbörja 
eftergymnasial utbildning inom tre år efter gymnasium och skillnaderna 
mellan kvinnor och män ska minska* 

 

 45 %  42 % 42% 
 

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** 

 

  23% 22% 31% 

Insatserna ska medverka till att avhoppen från skolan minskar till mindre 
än 8 procent i Västra Götaland senast år 2020 

 10,8% 10,6%  
 

Balans mellan tillgång och efterfrågan inom hälften av alla yrkesgrupper 
år 2020 

 37% 38% 29% 22% 

Kvalitetssäkrad validering och en självständig och samordnad 
studie- och yrkesvägledning för alla som har behov av det 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

 = målet uppnås sannolikt inte        = målet kan komma att uppnås       =målet kommer sannolikt att uppnås  

*Mellan åren 2012-2014 har skillnaden i övergångsfrekvens mellan kvinnor och män minskat.   

** Källa: Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos 
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För 2015 har sammanlagt 39 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till 
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 153 miljoner kronor. Därtill kommer 
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Beloppsmässigt klart mer än för 
201415. För 2015 är två större EU-finansierade projekt upptagna. Det gäller KOBRA – 
Kompetensbaserad Regional Analys som Westum är ansvarig för samt Koko – ett Interregprojekt om 
gränslös kompetens och kommunikation som Innovatum Science Center är ansvarig för.  
 
 

 

13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet och avhoppen från skolan 
minskar  

Investeringarna som beslutas inom ramen för Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel 
är inriktade på att öka andelen barn och ungdomar som slutför grundskolan med godkända betyg.  
Under året har en modell för de sociala investeringsmedlen arbetats fram där Västra 
Götalandsregionens utförarverksamheter tillsammans med kommunerna kan ansöka om tidiga 
insatser för barn och unga för att förebygga ett framtida utanförskap. Två utlysningar har gjorts och 
totalt har 28 ansökningar kommit in, varav fem stycken har beviljats medel och startat sina 
verksamheter hösten/vintern 2015. Satsningarna rör bland annat barn med höga stressnivåer, barn 
med behov av särskilda stöd, barn med hög skolfrånvaro och ensamkommande flyktingungdomar. 
Investeringarna sker i samverkan mellan olika huvudmän och professioner. Högskolor och universitet 
är kopplade till satsningarna för att följa och mäta effekter av dem. Totalt verkar investeringarna i 12 
kommuner i Västra Götaland.  
 
Verksamheten vid Science Centers har en viktig funktion i att väcka intresse för naturvetenskap och 
teknik och varierade yrkesval hos båda könen. I Sverige finns det 18 Science Center som möter ca 2 
miljoner besökare, varav 300 000 elever i skolprogram och 30 000 lärare i fortbildning.  Västra 
Götalands Science center har ca 780 000 besökare, 320 000 deltog i program, 144 000 elever i 
skolprogram och 11 300 lärare fick fortbildning. Det gemensamma arbetet har fortsatt att fokusera 
på mångfaldsarbete som syftar till att verksamheten ska nå alla. Målgrupper som missats ska 
upptäckas och inspireras. Samtliga Science center har under året lagt mycket kraft på detta 
långsiktiga arbete. Flera verksamheter har ett ökat antal elevbesök, ökat antal lärarfortbildningar och 
mer extern samverkan både nationellt och internationellt. 
 
En parallell satsning med Möjligheternas värld görs på Tekniktävlingen. Det är en tävling som 
engagerar elever i grundskolan att lösa konkreta problem med teknisk innovation under lättsamma 
tävlingsformer. Tekniktävlingen och Vetenskapsfestivalen uppfyller sina mål att gradvis växa i 
deltagarantal och geografisk räckvidd och fyller en viktig funktion i att väcka intresse hos unga för 
vetenskap och teknik.   
 
En kontinuerlig samverkan mellan flera avdelningar vid Västra Götalandsregionens och 
kommunalförbunden för att minska skolavhoppen och öka antalet elever med godkänt i kärnämnen 
efter grundskola och gymnasium pågår. Under 2015 genomfördes förstudier med Boråsregionen, 
Fyrbodal och Skaraborg i syfte att kartlägga verksamhet och metoder kopplat till skolavhopp och 
gemensamt utveckla strategier som kan gynna kommuner i deras arbete med fullföljda studier.     
 
Ytterligare exempel på satsningar under 2015:  

 Intize - En satsning för att skapa en regional spridning av mentorskapsprogrammet Intize 
pågår. Intize handlar om att studenter från lärosäten agerar mentorer inom matematisk 

                                                 
15 41 projekt, verksamheter och uppdrag till en total volym på cirka 94 miljoner kronor.  
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förståelse och kunskap för elever i gymnasiet. Verksamheten är nu påbörjad i såväl 
Trollhättan som Skövde.  

 Mammor som kulturtolkar – Ett pilotprojekt som genomfördes av KvinnoCenter Bergsjön 
under 2014-2015 med syfte att skapa förutsättningar bland annat för elever att lämna 
grundskolan med fullständiga betyg genom att stödja nyanlända föräldrar att bli sina barns 
främsta resurs.  

 

14. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering 

En regiongemensam satsning på studie- och yrkesvägledning med målet att skapa en oberoende 
självständig studie- och yrkesvägledning, tillgänglig för alla i behov av det har startat upp. Satsningen 
innefattar bland annat en gemensam webbaserad plattform, kallad Syvonline, samt samordning och 
metodutveckling. Inom projektet (kallad Visa Väst) har webbplattformen vidareutvecklats för att 
möta de behov som finns hos personer som arbetar med studie-och yrkesvägledning i Västra 
Götaland. Syvonline har presenterats i olika forum och möten för studie- och yrkesvägledare och har 
idag över 450 unika användare. Projektet inkluderade även en handlingsplan för kommuner för att 
arbeta med vägledningsfrågan. 
 
Det finns behov av ökade regionala insatser för att stärka invånarnas möjligheter, särskilt nyanländas, 
att komma in på arbetsmarknaden. En viktig del är möjligheten till att förkorta och förenkla vägen till 
arbetsmarknaden. Validering Väst, regiongemensam stödfunktion för validering i Västra Götaland, är 
unikt i landet och intresset för verksamheten har varit stort speciellt från nationellt håll.  Såväl 
departement som representanter från regeringskansliet har varit och besökt verksamheten under 
året. Intresset är även stort från andra regioner. Samarbetet med Arbetsförmedlingen på 
valideringsområdet har fördjupats på regional, lokal och nationell nivå, där uppdraget att öka antalet 
valideringar för nyanlända har varit i fokus. Särskilda satsningar med så kallade snabbspår i syfte att 
förkorta vägen för många nyanlända där validering är en viktig del har påbörjats. Det finns stor 
efterfrågan på metoder för synliggörande av kompetens hos målgrupper som inte kan valideras mot 
formella krav, betyg eller bransch. En bransch först ut 2015 var inom restaurangområdet och pilot i 
samverkan med branschen är på gång. 
 
Ytterligare exempel på satsningar under 2015:  

 Pilotprojekt med VA-ingenjörer – Inom Göteborgsregionen har ett pilotprojekt med VA-
ingenjörer startats upp. Projektet avser att prova en modell för hur kommunerna ska kunna 
minska rekryteringsproblem inom vissa högskoleyrken genom att matcha kommunernas 
rekryteringsbehov med nyanlända som har relevant högskolekompetens.   

 Bättre upphandling av validering – Ett projekt som syftade till bättre upphandling av 
validering avslutades i oktober. Projektet har skett i samverkan med Arbetsförmedlingen på 
lokal/regional samt nationell nivå. Arbetet har lett till stödmaterial för kvalitetssäkring av 
upphandlad validering genom samtal och test av utkastet via olika nationella och lokala 
parter.   

 
 

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

Ett projekt som handlar om kompetensmäklare/branschutveckling har påbörjats i Fyrbodal, 
Skaraborg och Sjuhärad. Kompetensmäklares uppdrag är att hitta behoven hos företagen och 
förmedla till utbildningssystemet. Ett gott exempel görs inom e-handel inom Sjuhäradsområdet. Ett 
antal nya utbildningar har tagits fram samt flera samverkans arenor har etabletas 
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Regionutvecklingsnämnden har finansierat en förstudie som bedrevs av nätverket Westum inför en 
nya ÖKS-programmet. Syftet med förstudien var att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden 
genom snabbare omställning av utbildningsbehov med hjälp av bland annat distansutbildning. 
Förstudien ledde till att EU-ansökan KOBRA beviljades. 
 
En förstudie har genomförts inom Göteborgsregionen med syfte att undersöka möjligheterna och 
förutsättningarna för att etablera en partssammansatt och självfinansierad verksamhet kopplad till 
strategisk kompetensförsörjning kallat Kompetensnavet. Kompetensnavet är en arena för strategiska 
diskussioner om kompetensförsörjningsbehov, men också en funktion där 
kompetensförsörjningsbehoven snabbt kan omsättas till handling genom en operativ 
verksamhetsdel. 
 
 

16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens 
kompetensbehov 

Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden samverkar ihop för att förbättra samverkan 
inom gymnasialnivå såväl för ungdomar som för vuxna. Detta beskrivs mer under fråga 10 Öka 
samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet.  
 
Det finns en tydlig samverkan mellan bransch och utbildning inom till exempel Teknikcollege och 
Vård-och omsorgscollege. Under 2015 har dessa college medverkat i satsningar som syftar till bättre 
kvalitet, jämställdhet och initiativ kopplade till ESF-utlysningar. Även ett nytt område inom gröna 
näringar/livsmedel är aktiva för att öka samverkan mellan näring och utbildning genom 
collegeformen. Strukturfonspartnerskapet beslutade om 16 miljoner till detta utvecklingsarbete i 
december 2015. 
 
 

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 
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Mål för område och prioriterade frågor Utfall  

Inriktningsmål: Invånarna i alla delar av Västra Götaland ska bli allt mer nöjda 
med sin tillgång till kommunikation 

2012 2013 2014 2015 

Utbyggnad av en infrastruktur som möjliggör en fortsatt vidgning av de 
lokala arbetsmarknaderna i Västsverige* 

 

 
7 7 7 

 

En tredjedel av invånarnas resor ska 2025 göras med kollektivtrafik.  26,5% 28,2% 27,8% 27,7% 

Nio av tio invånare ska vara nöjda med sin senaste resa med 
kollektivtrafiken år 2020 

 

 
79% 77% 79% 79% 

Minst 95 procent av kollektivtrafiken ska utföras med förnybar energi år 
2025 (personkilometer) 

 

 
 80% 86% 91% 

Kollektivtrafiken ska använda 25 procent mindre energi per 
personkilometer jämfört med 2010 

 

 
  2%** 8 %** 

2020 ska nio av tio hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s vid nedladdning   

 

 
 50% 54% 66%            

Tillgängligheten till arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service 
mätt i restid med bil, kollektivtrafik och med cykel ska öka 

Mätetal ska utvecklas 
 

Västra Götaland ses som ett föredöme när det gäller IT-användning för 
hållbarhet och samhällsservice 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

En gemensam strukturbild för Västsveriges långsiktiga utveckling 
baserad på hållbar utveckling, vilken ger värdefulla bidrag till 
kommunala, regionala och nationella planprocesser, ska ha etablerats 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

 = målet uppnås sannolikt inte        = målet kan komma att uppnås       =målet kommer sannolikt att uppnås  

*Mäts med antalet lokala arbetsmarknader i Västra Götaland 
**Procent lägre än 2010 

 
För flertalet av de prioriterade frågorna inom området finns planer, program och strategier som 
utarbetats i samråd med kommuner, kommunalförbund och andra intressenter och är en del av 
genomförandet av VG2020. 
 
Som även togs upp i 2014 års återrapportering handlar en viktig uppgift om att ta fram underlag som 
pekar ut de satsningar på vägar och järnvägar som är viktigast, för att sedan påverka regeringen, 
riksdag och statliga verk att öka satsningarna i Västra Götaland. Det görs främst inom det uppdrag 
regeringen ger Västra Götalandsregionen att ta fram regionala planer för transportinfrastrukturen. 
Västra Götalandsregionen ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Trafikförsörjningsprogrammet 
är det viktigaste dokumentet i utvecklingen av kollektivtrafiken i Västra Götaland.  

 
Utöver nämnda planer, program och strategier har för 2015 sammanlagt 15 projekt, verksamheter 
och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till någon av de prioriterade frågorna till en volym om 
cirka 31 miljoner kronor. Därtill tillkommer även Västtrafiks verksamhet till den prioriterade frågan. 
Utöver finns ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Jämfört med 
201416 har något mer medel gått till projekt, verksamheter och uppdrag under 2015.  
 

 

17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling 

Arbetet med att investera i och utveckla regionens transportinfrastruktur har bedrivits i flera 
parallella processer. Dels i genomförandet av fattade beslut och dels i förberedelse inför revideringen 
av infrastrukturplanerna. Fokus i arbetet har legat inom regional respektive nationell 
infrastrukturplan samt i Sverigeförhandlingen, Västsvenska paketet och i kontakterna med Norge. 
 
Genomförandet av regional respektive nationell infrastrukturplan fortlöper relativt normalt. I 
regional plan finns en viss underförbrukning inom kollektivtrafik och samfinansiering av järnväg. I 
syfte att hålla årsbudget har en balansering av planen gjorts, bland annat genom att tidigarelägga 

                                                 
16 20 projekt, verksamheter och uppdrag till en volym på cirka 16 miljoner kronor.  
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återbetalningar för förskotterade vägåtgärder. Detta medför en viss omfördelning, som avses 
justeras kommande år.  
 
Flera åtgärder har genomförts och påbörjats, bland annat byggandet av flera cykelvägar; en ny 
sträckning av RV 27; åtgärder på de regionala vägstråken; insatser på Norra Bohus- och 
Älvsborgsbanorna; muddring av farleden till Vallhamn; färdigställande av ny trafikplats vid Torp över 
E6; insatser inom Västsvenska paketet, däribland Marieholmstunneln. 
 
En rad beslutade åtgärder har tagits närmare byggnation, bland annat genom utförda 
åtgärdsvalsstudier och projekteringar, inte minst på järnvägssidan. Ett stort projekt med 
Götalandsbanan delen Borås–Göteborg har påbörjats.  
 
Vissa utredningar och förberedelser har satts igång för att vi ska ha ett bra beslutsunderlag inför 
planrevideringen. En regional cykelstrategi har beslutats samtidigt som arbetet med en regional 
godstransportstrategi pågått intensivt. Framtiden för Vänersjöfarten närmar sig ett avgörande. 
Västra Götalandsregionen har deltagit aktivt i en åtgärdsvalsstudie, där förhoppningen är att en ny 
slussled i Trollhätte kanal ska ingå i nästa nationella plan. 
 
Sverigeförhandlingen – som syftar till att skapa bostäder i koppling till en utbyggd höghastighetsbana 
mellan Göteborg och Stockholm – har tagit mycket resurser. Stomkollektivtrafikutredningen för 
Göteborg, Mölndal och Partille har varit en viktig del. 
 
Ett påverkansarbete för en utbyggd järnväg till Norge, med fokus på dubbelspår mellan Öxnered–
Halden, har bedrivits på flera håll, bland annat inom Sverigeförhandlingen och Göteborg-
Oslosamarbetet. Förutsättningar för feederfartyg mellan Göteborg och Oslo har studerats. 
 
 

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

Trafikförsörjningsprogrammet är det viktigaste dokumentet för den strategiska utvecklingen av 
kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

Den årliga uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet visar att kollektivtrafikens marknadsandel 
är oförändrad runt 28 procent sedan ett par år tillbaka. Resande har under 2015 ökat 1 procent. 
 
Andelen förnybart bränsle ökar i snabb takt och närmar sig 90 procent, vilket är högt i nationell 
jämförelse. Däremot minskar inte energianvändningen, och det målet kommer bli svårt att nå. Både 
invånarnas och resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken ligger på en fortsatt låg nivå men har 
kraftigt ökat under 2015. Åtta av tio resenärer är fortsatt nöjda med sin senaste resa. 
 
 

19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet 

Under 2015 antog Västra Götalandsregionen en digital agenda med ett handlingsprogram för att 
skynda på digitaliseringen av Västra Götaland. De viktigaste målen är enklare vardag för invånare och 
företag, smartare/öppnare förvaltning och högre kvalitet/effektivitet. En ny bredbandstrategi - 
Bredband där du bor, verkar och vistas - antogs. Netwest, ett regionalt bredbandsbolag där Västra 
Götalandsregionen och 28 kommuner är delägare, bildades och rekryteringen av vd slutfördes. Flera 
större informationsmöte har arrangerats för länets bredbandsföreningar med över 300 deltagare där 
även regeringens bredbandsforum och Post- och Telestyrelsen deltagit.  
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Bredbandsutbyggnaden har fortsatt och 116 anslutningspunkter av ca 175 bristområden finns i 
ansökningarna vid årsskiftet. Västra Götalandsregionen har liksom övriga regioner i Sverige fått 
statligt uppdrag och statliga medel via regeringens Bredbandsforum för sitt arbete med 
bredbandssamordningen. EU-kommissionen har uppmärksammat Västra Götalandsregionens 
bredbandsstöd och regionen har deltagit som exempel på best practice vid en europeisk konferens. 

Målet är att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s symmetriskt år 2020 enligt 
länets nya bredbandstrategi. Marknaden hanterar i princip utbyggnaden i tätorter. Kommunerna 
ansvarar, med stöd från Västra Götalandsregionen, för utbyggnad till anslutningspunkter utanför 
tätorter. Invånare på landsbygden går samman i bredbandsföreningar som med egna medel och med 
möjlighet att söka EU-stöd via länsstyrelsen bygger sista biten från anslutningspunkterna. Statliga 
Post- och Telestyrelsen följer upp utbyggnaden i landet och det finns inte ännu någon tillgång till 
statistik som beskriver läget vid utgången av 2015. Bedömningen är emellertid att målet kommer att 
uppnås om vi fortsätter på det sätt vi nu arbetar fram till år 2020, då utbyggnadstakten nu är hög 
både i tätorter och landsbygd.  

 

20. Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland 

Arbetet med regional framtidsbild för Västra Götaland är en omfattande och kontinuerlig process 
som behöver ske i flera steg. Ett första steg har varit att uppmuntra och stödja de kommunalförbund, 
som inte har en uttalad roll att arbeta med fysisk planering, att initiera ett sådant arbete. Skaraborgs 
kommunalförbund har slutfört arbetet med Strukturbild Skaraborg, och går nu in i en 
genomförandeprocess. Fyrbodals kommunalförbund har startat en liknande process. Ambitionen är 
att alla kommunalförbunden ska ha en strukturbild. Genom att kommunalförbunden för in ett fysiskt 
planeringsperspektiv i sitt arbete kommer kunskapen kring regionala samband att öka. 
 
Parallellt med kommunalförbundens arbete tas regionala kunskapsunderlag fram, bland annat har en 
studie om regionens funktionella geografi och en ortsanalys påbörjats. Underlaget ska 
kommunalförbunden kunna använda i sitt arbete, det ska stimulera till diskussion samt bidra till att 
definiera vilka utmaningar vi står inför. Även länsstyrelsen har varit involverade i arbetet med 
framtagandet av kunskapsunderlag. 
 
Västra Götalandsregionen och kommunalförbundens gemensamma arbete kommer att lägga 
grunden till en regional framtidsbild. 
 
Bostadsplaneringskommittén - Ny regional planering, som föreslår att regionerna ska få ansvar för en 
regional fysisk planering har varit ute med remiss som Västra Götalandsregionen har svarat på. 
Uppbyggnad av kunskap kring Västra Götalands fysiska struktur kommer att vara till stor nytta om 
förslaget förverkligas.  
 

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  
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 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 Utfall  

Inriktningsmål: Västra Götaland år 2020 ska ses som ett föredöme när det 
gäller utveckling, implementering och spridning av hållbara lösningar i Sverige 
och Europa 

2012 2013 2014 2015 

En miljöteknikmarknad med en tillväxt i sysselsättning och export som är 
snabbare än i riket och med kraft att påverka utvecklingen globalt inom 
utvalda områden 

 

 

 
3,8%* 

 

+0,6%* 
-1,6% 

+14%** 
 

Förändringsarbetet i offentlig sektor ska år 2020 ha hållbar utveckling 
och globalt ansvar som en bärande princip 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

2020 har överenskommelser nåtts som omfattar de huvudsakliga 
insatser som krävs för att nå de övergripande målen om energi-
omställning, transporteffektivitet, resurshushållning och ett giftfritt 
samhälle. 

Följs upp i halvtidsutvärdering 

 

Bra villkor för en resurseffektiv lokal produktion och 
livsmedelsförsörjning med minskad klimatpåverkan och som främjar 
hållbara ekosystem 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara 
lösningar 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

 = målet uppnås sannolikt inte        = målet kan komma att uppnås       =målet kommer sannolikt att uppnås 
*Sysselsättningen inom miljötekniksektorn ökade med 0,6% 2012-2013 jämfört med en minskning på -0,16% för riket 2012-
2013 (statistik saknas för 2014) 
** Svensk miljöteknikexport minskade med ca 0,16% mellan åren 2014-2013 medan minskningen för VG var ca 16% (statistik 
saknas för tidigare år) 
 

 

Under 2015 har sammanlagt 60 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till 
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 194 miljoner kronor. Därtill kommer 
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. I rapporteringen för 2014 togs 
39 projekt, verksamheter och uppdrag upp till en volym om cirka 87 miljoner kronor. Det är alltså en 
klar ökning för 2015 jämfört med 2014. Några satsningar som ingår i 2015 års satsningar är projekten 
Chase och Closer.  
 

 

21. Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar  

När Västra Götaland 2020 antogs 2013 var målet att bli föregångare i omställningen från fossil till 
förnybar energi en av de prioriterade frågorna under tema En region som tar globalt ansvar. Som 
anges i inledningen var detta även en av de fem rekommendationer som beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) beslutade att särskilt kraftsamla kring. I flera av kommunalförbundens 
genomförandeplaner är det också en prioriterad fråga.  
 
Västra Götalandsregionen har, i samarbete med Länsstyrelsen och i dialog med kommunalförbunden, 
under året intensifierat arbetet med att ta fram förslag på strategiska vägval för hur målet om en 
fossiloberoende region 2030 ska nås. Mer information om detta återfinns under fråga 22. 
Samarbetet är ett exempel på arbete som syftar till att ställa om och göra offentlig sektor i Västra 
Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar. Vid ett flertal tillfällen har 
kommunrepresentanter samlats för att diskutera utvecklingen av klimatsmarta lösningar, och två 
seminarier har genomförts som handlat om åtgärder för att uppfylla miljömålen.  
 
Klimatstrategin för Västra Götaland antogs 2009 av Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. 
Möjligheterna att samverka kring strategins gemensamma utmaningar underlättas genom 
samarbetsformen Överenskommelser. Även detta beskrivs mer under fråga 22. Västra 
Götalandsregionen samordnar detta verktyg i klimatstrategin, där cirka 80 procent av kommunerna i 
regionen är aktiva.  
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Västra Götalandsregionens egen verksamhet bör framgå som ett gott exempel inom området. Därför 
har insatser gjorts för att öka användningen av gasfordon och biogas. 58 procent av Västra 
Götalandsregionens egna transporter med personbilar och lätta lastbilar utfördes 2015 med förnybar 
energi jämfört med 40 procent 2014. Den stora ökningen beror till stor del på det nytecknade 
drivmedelsavtalet med biogastillägg, det vill säga fordonsgas som är 100 procent biogas. Även 
regleringen av tjänstefordon har under året resulterat i att mer än 97 procent av de nyinköpta 
fordonen varit gasfordon, laddhybrid, elhybrid eller etanolfordon. 
 
Exempel på insatser under 2015: 

 Strategiska vägval och processen Fossiloberoende Västra Götaland 2030 – Framtagandet 
genomfördes i samarbete mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen.  

 De regionala miljömålen - Framtagande av åtgärdsprogram för de regionala miljömålen 
gjordes i samarbete mellan Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. 

 Ekologiska livsmedel – Andelen ekologiska livsmedel var inom Västra Götalandsregionens 
organisation 39 procent för 2015.  

 

22. Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland  

Inom ramen för rekommendationen Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi har 
processen med att ta fram prioriterade insatsområden för att nå målet om ett gott liv i en 
fossiloberoende region 2030 påbörjats under 2015.  
 
Som angavs under fråga 21 har arbetet med strategiska vägval för en fossiloberoende region 2030 
skett i samarbete med Länsstyrelsen, och i dialog med kommunalförbunden. Under våren togs flera 
underlagsmaterial fram och under hösten genomfördes en omfattande dialogprocess i olika steg. 
Totalt har cirka 200 personer från näringsliv, akademin och offentliga organisationer medverkat i att 
ta fram förslag till insatser för att lösa utmaningarna. Under året har det också skett en kontinuerlig 
politisk dialog med kommunalförbunden och i BHU samt med andra viktiga aktörer. I slutet av året 
startades en analys av insatsområden. Beslut om strategiska vägval och eventuell revidering av 
klimatstrategin för Västra Götaland planeras ske under 2016.  
  
Klimatstrategin för Västra Götaland styr inriktningen på arbetet med överenskommelser i Västra 
Götaland. Under 2015 har 11 överenskommelser drivits för en minskad klimatpåverkan. 
Överenskommelserna bygger på att deltagarna i respektive organisation gör egna insatser för att 
minska klimatpåverkan. När flera deltagare är intresserade av samma fråga och vinner på samarbete, 
startas överenskommelser. Pågående överenskommelserna berör många olika områden, till 
exempel;   
 

 Resfria möten, vilket har ökat markant hos de medverkade och har visat att teknik, utbildning 
och trygghet för systemen är viktigt.   

 Elanslutning i hamnar, där man har arbetat med att hitta lösningar som innebär att fartygen 
stänger av motorerna när de lagt till vid kaj och kopplar in el från land för att driva alla 
funktioner ombord.   

 Minskat matsvinn från planering till servering, som resulterade i minskningar hos alla 
deltagare som nu har rutiner för hur de kan minska svinn i olika led.   

 
Till detta sker även insatser inom området genom handlingsprogrammen för Hållbar energi och 
Hållbara transporter.  
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Biogas Väst är den arena som samlar biogasaktörer från marknaden, offentlig sektor och forskning i 
Västra Götaland i aktiv samverkan. Västra Götalandsregionen bidrar genom programmet för 
biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 som genomförs i nära samarbete med länsstyrelsen. 
Dels genom att koordinera nätverket Biogas Väst och dels genom egna insatser i utpekade 
fokusområden. Programmet för biogasutveckling kommer att utvärderas under våren 2016.  
 
Ytterligare exempel på insatser under 2015: 

 ENCORE - Västra Götalandsregionen har varit engagerade i det internationella miljönätverket 
Encore och där drivit en allians med andra regioner i Europa för att förespråka biogasen som 
alternativ till fossila bränslen. 

 Power Väst – Satsningens syfte är att skapa samverkan inom vindkraftsområdet mellan 
västsvenska aktörer. Denna samverkan bidrar till en nationell utveckling som ger förnybar 
och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraft samt fler arbetstillfällen. 
 
 

23.  Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land 

Det har tagit oväntat lång tid för Landsbygdsprogrammet att komma igång och det har gjorts stora 
förändringar i det nya programmet jämfört med föregående. En av konsekvenserna är att delar av 
programmet har centraliserats och besluten fattas för hela landet av Jordbruksverket och inte som 
tidigare decentraliserat hos länsstyrelserna. Detta försvårar det strategiska samarbete som Västra 
Götalandsregionen haft med Länsstyrelsen i Västra Götaland vilket medför att Västra 
Götalandsregionens insatser för landsbygdsutveckling blir än viktigare än tidigare.     

Målet för programmet för biogasutveckling i Västra Götaland är att produktionen av biogas ska öka. 
Det stödjer landsbygdsutveckling genom att biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och 
energigrödor är prioriterat och har stor potential. Ökad biogasproduktion från lantbruket ingår bland 
annat i den treåriga samverkan mellan Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara och Västra 
Götalandsregionen som startade 2014. Under 2015 har insatserna även stöttat de kommuner som 
vill öka eller komma igång med insamling av matavfall till produktion av biogas. Biogasproduktionen 
stärker det lokala kretsloppet genom att ta tillvara avfall och restprodukter och återföra näring till 
jordbruket genom biogödsel.  
 
Inom jordbruk och livsmedelsförädling har nya projekt medfinansierats inom precisionsodling, 
utveckling av ekologisk odling och utveckling av förädlingskedjan för ekologiska råvaror.  
 
Inom ramen för det regionala serviceprogrammet för gles-, landsbygds- och skärgårdsområden har 
företagsstöd och satsningar för kommersiell service startats upp. I nära samarbete med Länsstyrelsen 
har överföringen av det kommersiella stödet från Västra Götalandsregionen till länsstyrelsen 
förberetts. Lokalt arbetar kommuner och andra organisationer med program och projekt. Under året 
blev det klart vilka Leader-ansökningar som beviljats och i Västra Götaland täcker dessa i princip hela 
länet.   
 
Ytterligare exempel på insatser under 2015: 

 Energigården – De samarbetar med lantbrukare, teknikföretag, entreprenörer med flera som 
vill gå före i energiomställningen.  

 Biogas Väst - ett regionalt utvecklingsprogram för ökad produktion och användning av 
biogas. 
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 REFRAME – Ett interregionalt projekt med målen att få bättre matchning mellan efterfrågan 
och utbud på regionalt producerad mat och att ta del av erfarenheter från andra regioner. 
Från Västra Götaland deltar AgroVäst, Lokalproducerat i Väst och Naturbruksförvaltningen.  

 

 

24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven 
miljöutveckling 

De utvecklingsinsatser som gjorts 2015 är i mångt och mycket samma insatser som föregående år. 
 
Utvecklingen av miljölösningar stöttas bland annat inom ramen för Västra Götalandsregionens 
handlingsprogram för hållbara transporter, livsmedel/gröna näringar och hållbar energi. Under året 
har det inom dessa program tillkommit nya projekt inom områdena energieffektiva byggnader, en 
skandinavisk samverkansplattform för biogas och testbäddar för solenergi och vindenergi. 
Gemensamt för dessa 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. 
 
Innovatum i Trollhättan har drivit miljöinnovationstävlingen Green Innovation Contest där målet är 
långsiktig och hållbar tillväxt både regionalt och nationellt. Målgruppen är privatpersoner, etablerade 
småföretag, start up-bolag och akademin. 90 bidrag har varit kvalificerade för tävlingen och av dem 
har 20 fått hjälp och stöd i ett tidigt skede av innovationen.  
 
Inom bioinnovationsområdet pågår det 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. För sådana kommersiella produkter finns en stor 
exportmöjlighet. Arbetet har under året hållits ihop av det Västsvenska kemiklustret.  
Ytterligare ett område är att hitta systemlösningar för hållbara transporter och där en av världens 
modernaste busslinje utvecklas i Göteborg. Även systemlösningar för godstransporter har studerats i 
Boråsregionen. 

Ytterligare exempel på insatser under 2015: 

 Green Innovation Contest – En miljöinnovationstävling som stöttar bra idéer i ett tidigt 
stadium. 

 Passivhuscentrum Västra Götaland- Syftar till att utveckla teknik och erfarenhet runt 
energieffektivt byggande. Passivhuscentrum är placerat i Alingsås. 

 

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 
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Mål för område och prioriterade frågor Utfall 

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 

Mäts i SOM-Väst från 2015 

År 2020 ska det finnas etablerade system för att följa hur vi i Västra Götaland 
hanterar våra inköp i ett hållbarhets- och innovationsperspektiv 

Följs upp i halvtidsutvärdering 

 = målet uppnås sannolikt inte        = målet kan komma att uppnås       =målet kommer sannolikt att uppnås 

 
Under 2015 har sammanlagt 8 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till 
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 33 miljoner kronor. Därtill kommer 
ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna. Det är något mindre medel till 
området jämfört med 201417.  
 

 
25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar 

Västra Götalandsregionens miljönämnd har en handlingsplan för Resurseffektiva och giftfria 
produkter och tjänster. Handlingsplanen utgår från tre olika teman som ligger i linje med nationella 
myndigheters prioriteringar för hållbar konsumtion och giftfri vardag: 

 Produktutveckling och affärsutveckling för cirkulära flöden där textil- och möbelbranschen är 
prioriterat  

 Giftfria miljöer för barn 

 Initiativ som underlättar medveten konsumtion hos invånare 
 

Textilier lyfts fram nationellt och internationellt som en av de viktigaste branscherna för att minska 
såväl resursförbrukningen som kemikalieanvändningen. I Västra Götaland sker ett omfattande 
samarbete kring hållbara textilier inom fyra inriktningar: 

1. Design för re:design – samarbete med modeföretagen hur de kan utveckla plagg med längre 
livslängd och som går att uppdatera.  

2. Tekniker i Västsverige för att uppdatera plagg från två till tio år med hjälp av exempelvis 
tryck, brodyr, färg, förändrad tillskärning och sömnad. Flera företag kan erbjuda tjänster och 
utmaningen är att få ett högt designvärde till låg kostnad.  

3. Utredning kring förutsättningar för omhändertagande av insamlade textilier. Tester kring 
textilåtervinning. Nationell utredning pågår kring eventuellt producentansvar.   

4. Kartläggning av kemikalieinnehåll i textil och hur man på ett enklare sätt kan spåra kemikalier 
i befintliga textilier.  

 
Västra Götalandsregionen har initierat och koordinerat ett projekt kring produkt- och 
affärsutveckling för cirkulära möbelflöden för offentlig miljö. Projektet beviljades 10 miljoner kronor 
från Vinnova för utmaningsdriven innovation. Flera västsvenska företag och beställare medverkar. 
Projektet drivs idag från IDC Skaraborg som även genomfört en förstudie som ser lovande ut för 
storskalig och professionell återrenovering av överskottsmöbler för offentlig miljö. 
 
För giftfria barnmiljöer pågår samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för att 
identifiera insatser och dela resultat. Projekt har även initierats kring delandeekonomi och gröna 
finansieringslösningar.  
 

                                                 
17 12 projekt, verksamheter och uppdrag till en volym om cirka 50 miljoner kronor.  
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Ytterligare exempel på insatser under 2015:  

 Förstudie stärka inkubation och intraprenörskap för cirkulär ekonomi – Metoder och 
verktyg som inspirerar till design för en cirkulär ekonomi inom inkubatorer.  

 Dubbelt så grön – Sparformer och finansieringslösningar som bidrar till hållbara investeringar 
tillsammans med bank- och försäkringsbranschen.  

 
 

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

För att minska andelen hälso- och miljöskadliga ämnen från möbler och textilier har Västra 
Götalandsregionen sedan 2006 den s.k. Gröna listan med miljömärkta produkter. Gröna listan är ett 
exempel på hur en stor kund kan påverka företagens utveckling, något de också är mycket positiva 
till. Möbel- och textilbranschen är stor i Västra Götaland och de lyfter ofta fram att det är Västra 
Götalandsregionen som driver denna utveckling bäst i landet.  

Västra Götalandsregionen samverkar med andra regioner och landsting för att få till gemensamt 
kravställande av förnybar plast för fler förbrukningsvaror inom sjukvården.  
 
Arbetet med att bli en Fairtrade-region har påbörjats under senare delen av 2015. 
Uppdragsbeskrivning, kommunikationsbedömning och arbetsgrupp i Västra Götalandsregionen har 
tagits fram. Under våren 2016 fortsätter och slutförs arbetet med att sätta förutsättningarna för att 
kunna lämna in en ansökan. 
 
Västra Götalandsregionen och många av kommunerna har politiska mål om att öka andelen 
ekologiska livsmedel. Under 2015 ökade andelen ekologiska inköp av livsmedel från 37 procent 2014 
till 39 procent. 

Ytterligare exempel på insatser under 2015:  

 Hela Gröna Vägen - Ett projekt som jobbar med att tillsammans med kommuner och företag i 
Fyrbodal öka antalet gas- och elbilar samt därtill hörande infrastruktur. 

 Lokalproducerat i Väst – Ett resurscentra för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra 
Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag. 
 
 

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  
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Mål för område och prioriterade frågor Utfall  

Inriktningsmål: Ett kulturliv som bidrar till aktiva och engagerade invånare i 
hela Västra Götaland 

2012 2013 2014 2015 

Invånarna i alla delar av Västra Götaland ska öka sitt deltagande i 
samhällslivet i stort, inte minst i förenings- och kulturliv* 

 

 
52 52 53 

 

En växande andel unga ska uppleva Västra Götaland som en attraktiv 
plats** 

 3,5 3,4 3,5 
 

 = målet uppnås sannolikt inte        = målet kan komma att uppnås       =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 i Västra Götaland?”. Genomsnitt för en 11-gradig skala som går från -5 till 
+5. Svar från åldersgruppen 16-29 år. Källa: SOM Väst.  

 
Under 2015 har sammanlagt 45 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt kopplade till 
någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 879 miljoner kronor där Västra 
Götalandsregionens kulturnämnds uppdrag är en stor del. Därtill kommer ytterligare insatser som 
bedömts vara indirekt kopplade till frågorna.  I princip samma volym för 2015 som för 201418.  
 
 

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

Att vidga deltagandet och gynna nyskapande i kulturlivet är två strategiska områden i Västra 
Götalandsregionens kulturstrategi. Nyckelordet är samverkan som också präglat processen med den 
nya kulturplanen 2016-2019. Kulturplanen är en del av avtalet med staten i 
kultursamverkansmodellen.  
 
Genom samverkan med kommuner, kommunalförbund, kulturliv och civilsamhället är 
förutsättningarna goda för vidgat deltagande, förnyelse och fortsatta samarbeten i Västra Götaland. 
Under året har överenskommelser även slutits på nationell nivå med Svenska Filminstitutet, 
Riksarkivet och Nämnden för hemslöjdsfrågor för att fördjupa samverkan med nationella 
myndigheter och stärka utvecklingen inom respektive konst- och kulturområde (sedan tidigare finns 
överenskommelser med Riksantikvarieämbetet och Konstnärsnämnden.) 
 
För att gynna nyskapande är såväl aktörer inom det fria kulturlivet som de större 
kulturinstitutionerna centrala. Västra Götalandsregionens egna bolag bibehåller sin position som 
nationellt och internationellt erkända verksamheter. Göteborgs Symfoniker turnerade under året i 
både Kina och Tyskland och Göteborgsoperans urpremiär på Hans Gefors Notorius har 
uppmärksammats över hela världen. 

 
Västra Götalandsregionen har under 2015 gett stöd för att gynna nyskapande genom ett flertal 
stödformer för det fria kulturlivet. Det innebär 130 utvecklingsprojekt samt 15 frispelsprojekt 
(”Frispel” är en stödform för nya typer av projekt och aktörer som ger mottagaren en möjlighet att 
satsa och riskera att misslyckas). Dessutom har Västra Götalandsregionen delat ut 17 kultur- och 
arbetsstipendier och ett kulturpris till de internationellt uppmärksammade Ruben Östlund och Erik 
Hemmendorff, filmregissör respektive producent, Göteborg. Under året har också litteraturen stärkts 
genom ett litterärt residens i Strömstad med satelliter i Åmål, Alingsås och Partille som nu är under 
uppbyggnad. Konstnärernas kollektivverkstäder har också fått extra medel för att utveckla sina 
verksamheter och för att stötta de fria konst- och kulturutövarna.  
 
Målet att vidga deltagandet är långsiktigt och insatserna utvecklas utifrån gjorda erfarenheter och 
enligt kulturnämndens riktlinjer för vidgat deltagande; Rätten att delta i kulturlivet. Ett av de främsta 

                                                 
18 48 projekt, verksamheter och uppdrag till en volym om cirka 884 miljoner kronor.  
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verktygen för att öka delaktigheten i kulturlivet för alla oavsett kön, ursprung eller funktionsförmåga 
är de treåriga långsiktiga uppdragen och uppdragsbaserade verksamhetsstöden. Dessa är 29 stycken 
till antalet efter utgången av 2015 och omfattar närmare en miljard av kulturnämndens budget. Det 
pågår kontinuerliga kartläggningar av jämställdhet i uppdragen för att få kunskap och verktyg för 
förändring. Under året presenterades en rapport med kvalitativ och kvantitativ analys av 
utvecklingen under föregående uppdragsperiod 2012-2014.  
Västra Götalandsregionens kulturnämnd tog under 2015 initiativ till en särskild utlysning av projekt 
för att välkomna asylsökande med kultur med extra ekonomiskt bidrag från 
regionutvecklingsnämnden. Ett intressant resultat är att drygt 35 av de 55 beviljade projekten 
tilldelades helt nya sökande. 
 
 

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

Västra Götaland vill vara en kraftfull kulturregion för barn och ungdomar. Västra Götalandsregionens 
satsningar på barn och unga under 2015 inkluderar bland annat följande: 

 Barn och ungdomar är särskilt prioriterade i uppdrag till kulturverksamheter 

 Museer har tilldelats medel för fri entré för barn och ungdomar upp till 26 år 

 Arrangörsstödet för barn- och ungdomskultur som förmedlas av Kultur i Västra 
Götalandsregionen  

 KulturUngdom är en ideell förening och fördelar ”K-pengen”, en snabbslant för ungas egna 
projekt och arrangemang. 

 Kompetensväxling – ungas feriejobb på besöksmål inom kulturarv 

 Från fritidsgård till projektkontor – stöd till KEKS 

 Stöd till ungdomsgårdar och maritimt kulturarv 
 
Barn och ungdomar prioriteras i Västra Götalandsregionens uppdrag till kulturinstitutioner. Resultat 
från mätningar visar att andelen barn och ungdomar bibehålls på 24 procent av totalt antal publik 
och besökare.  

Det regionala arrangörsstödet för barn- och ungdomskultur administreras av Kultur i Väst och ges till 
alla kommuner i Västra Götaland som engagerar professionella kulturskapare. Stödet ska ses som ett 
komplement till kommunernas egna kultursatsningar. År 2015 betalades totalt 10 626 305 kronor ut 
till kommunerna i samtliga delregioner i Västra Götaland. Antalet barn och ungdomar som berörs av 
arrangörsstödet ökar med 8 procent 2015 jämfört med 2014. Med undantag för publik till 
föreställningar har samtliga arrangemang fler deltagare. Mest ökar antalet i författarbesök, hela 75 
procent jämfört med föregående år, vilket kan bero på att kulturnämnden inrättat nya stödformer 
för denna typ av arrangemang. 

KulturUngdom har Västra Götalandsregionens delegation att handlägga och fördela ”K-pengar”, en 
snabbslant för ungas egna projekt och arrangemang. Västra Götalandsregionen beslutade i mars om 
att utöka K-pengar med 500 000 kr till 1,5 miljoner kr. Resultatet är att antalet projekt, publik och 
deltagare nästan har fördubblats under 2015 jämfört med 2014. Under 2015 har KulturUngdom 
beviljat K-pengar till 238 projekt i 32 kommuner av totalt 318 ansökningar. Antalet ungdomar som 
publik och deltagare har ökat till 47 735 jämfört med 24 734 föregående år. Beslutsgången är snabb 
och det handlar oftast om ganska små summor, i genomsnitt 6 302 kronor, som i det lokala 
perspektivet har stor betydelse. KulturUngdom har även uppdraget att öka ungas möjligheter till 
internationell rörlighet. 
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Ytterligare exempel på satsningar under 2015: 

 Kompetensväxling – ungas feriejobb på besöksmål inom kulturarv - Innovatum Science 
Center har uppdraget att samordna kulturarvsverksamheter, turistorganisationer och 
arbetsmarknadsenheter för att erbjuda ungdomar ferie- och praktikjobb på lokala, 
kulturturistiska besöksmål såsom arbetslivsmuseer, lokala museer, vandringleder och kyrkor. 

 Från fritidsgård till projektkontor – Västra Götalandsregionen har gett stöd till 
organisationen KEKS. Det är ett nätverk för fritidsgårdar som syftar till att utveckla 
fritidsledarrollen att bättre stödja de ungas egna projekt och entreprenörskap.  

 Ungdomsgårdar och maritimt kulturarv – Västra Götalandsregionen stödjer projekt där 
ungdomar ges möjlighet att ta del av det maritima kulturarvet genom aktiviteter kring bland 
annat fartyg. Genom samarbetet mellan fritidsgårdar och föreningar som genomför 
ungdomsseglingar ges möjlighet för eftersatta grupper att stärka individ- och grupperspektiv 
- gruppkänsla byggs på maritimhistorisk grund.  
 

 

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 attraktivt för 
omvärlden 

2012 2013 2014 2015 

Västra Götaland ska år 2020 vara Skandinaviens mest besökta, 
uppskattade och inkomstbringande besöks- och evenemangsregion* 

 

 

8,3 
milj.** 

8,6 
milj** 

9,1 
milj** 

9,8 
milj** 

En relation utan legala och mentala gränshinder med Norge  Följs upp i halvtidsutvärdering  

Beslut tagits om utbyggnad av en snabb järnvägsförbindelse Oslo – 
Göteborg – Öresund före år 2020   

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

Strategiska investeringar inom främst FoU eller identifierade luckor i 
för regionen centrala värdekedjor ska attraheras att etablera sig i 
Västra Götaland 

Följs upp i halvtidsutvärdering 
 

 = målet uppnås sannolikt inte        = målet kan komma att uppnås       =målet kommer sannolikt att uppnås  

*Stockholms län nära 13,0 milj. gästnätter år 2015 (uppgift om omsättning i Stockholms län saknas). 
**Gästnätter, *** Turismens omsättning 

 

 
Inom detta område sker en del av arbetet utifrån närvaro och påverkan i olika sammanhang.  
Därutöver har under 2015 sammanlagt 27 projekt, verksamheter och uppdrag bedömts vara direkt 
kopplade till någon av de prioriterade frågorna till en volym om cirka 143 miljoner kronor. Därtill 
kommer ytterligare insatser som bedömts vara indirekt kopplade till frågorna.   Det var inom 
området klart fler beslutade projekt i volym 201419 jämfört med 2015. En orsak till detta är bland 
annat att flera större fleråriga insatser på besöksnäringen beslutades under 2014. Det gäller till 
exempel medel till Forsviks Maritima kunskapscentrum och besöksmål, Havets Hus och Saab 
bilmuseum.    
 
 

                                                 
19 38 projekt, verksamheter och uppdrag till en volym om cirka 256 miljoner kronor.  
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29. Öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt  

Under 2015 intensifierades arbetet med en påverkansagenda för Västra Götaland. En bottenplatta 
som utgick från VG2020 togs fram och utifrån den identifierades sju områden som centrala för 
utvecklingen i Västra Götaland. Arbetet leddes av Västra Götalandsregionen i samarbete med 
kommunalförbunden. Efter att samtliga parter inte kände sig bekväma med frågeställningarna togs 
ett omtag i ärendet i slutet av året och under 2016 presenteras Agenda Västra Götaland. 
 
Västra Götalandsregionen valde att gå vidare med en påverkansagenda för organisationen och har 
under hösten arbetat intensivt med sex påverkansfrågor så väl på regionens representationskontor i 
Stockholm som Bryssel: 

 Regeringens aviserade nyindustrialiseringsstrategi som ska främja västsvensk 
industris utveckling 

 Indelning av Sverige i större och färre regioner är positivt ur ett invånarperspektiv  

 Säkra svensk forsknings intressen i den pågående förhandlingen om en ny 
dataskyddsförordning inom EU  

 Nuvarande skattelättnader för biogas ska bibehållas genom ett förlängt undantag 
från EU-kommissionen 

 Verka för ett beslut om dubbelspår mellan Öxnered och Halden  

 Regionalt inflytande och ett betydande statligt ansvar för finansieringen av 
Götalandsbanan  

Punkt tre och fyra avgjordes strax före jul i en, för Västra Götalandsregionen, positiv utgång. 
 
Inom ramen för flertalet europeiska nätverk har kommuner medverkat för att öka sin närvaro på den 
europeiska och internationella arenan. SERN; Sweden Emilia Romagna nätverket som arbetat med 
erfarenhetsutbyte och projekt inom utbildning, social inkludering, kapacitetsbyggande, 
arbetsmarknadsfrågor, lokal utveckling samt miljö är ett exempel på det. Liksom EARLALL, European 
Association of regional and local authorities for lifelong learning. Vidare har Västra 
Götalandsregionen arrangerat informationsmöten och konferenser i samarbete med kommunerna I 
syfte att stärka EU-arbetet och aktiviteten i EU-frågor och därmed synligheten på den internationella 
arenan. 
 
Västra Götaland har också flyttat fram sina positioner genom de träffar och bilaterala möten med 
beslutsfattare som har arrangerats genom Västra Götalandsregionens representationskontor i 
Stockholm. Utgångspunkten har varit den nationella påverkansagendan 2014 men också frågan om 
Nordsjön som en makroregion i ett transnationellt samarbete. Sedan i våras har arbetet mer och mer 
fokuserat på den externa påverkansagendan där dataskyddsförordningen, ny 
industrialiseringsstrategi och regionfrågan varit i centrum. Av förklarliga skäl har även fokus riktats 
mot flyktingfrågan. Dels ur ett informativt perspektiv om hur regionen kan hantera situationen och 
dels ur ett rättighets- och regionalt utvecklingsperspektiv. 
 
Under hösten har en djupdykning i kommissionens prioriteringar ägt rum som en guide till Västra 
Götalandsregionens arbete 2016. Under 2015 har Västra Götalandsregionens kontor i Bryssel varit 
aktivt dels genom de Bryssel-nätverk som regionen verkar genom och dels som egen aktör. 
Frukostmöten har arrangerats och tillfällen har skapats för Västra Götalandsregionens politiker att 
medverka som talare vid konferenser vid EU:s institutioner. Ett mer riktat lobbyarbete har skett 
kopplat till externa påverkansagendan t.ex. gällande dataskyddsförordningen. 
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30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen 

Besöksnäringen i Västra Götaland har en positiv utveckling och för sjätte året i rad ökar antalet 
gästnätter. Under 2015 ökade antalet gästnätter med ca 10 procent jämfört med 2014. Exporten, 
d.v.s. utländska gästnätter i Västsverige, ökade med ca 20 procent. Turistrådet Västsverige AB (TRV) 
är Västra Götalandsregionens helägda bolag för utveckling och marknadsföring av besöksnäringen. 
En omfattande utveckling av verksamheten har pågått under de senaste två åren. Betoning ligger nu 
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 sin utveckling. Förutom 
besöksmål som Göta kanal och Dalslands kanal har bland annat, återuppbyggnad av Södra Råda, 
Ostindiefararens Vänertour, Nordiska akvarellmuseet med flera erhållit stöd. 
 

 

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. 
 
Det har skett ett arbete med att förstärka det strategiska konceptet inom Göteborg-Oslosamarbetet. 
Temaområden är hållbara transporter och en aktiv näringslivsutveckling inom Göteborg-
Osloregionen. Fokus under 2015 har varit att stärka kommunikationen, etablera en mötesplats för 
frågorna och att utveckla hemsidan. Vidare har transportgruppen, en arbetsgrupp inom GO-
samarbetet, jobbat fram förslag till ett Interreg-projekt för stråket Göteborg-Oslo.  

 
Inom Den skandinaviska arenan har fokus lagts på en ansökan till OECD territorial review för området 
Köpenhamn till Oslo. Studien sätter i gång under 2016 och kommer att identifiera styrkor och 
svagheter i området utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Intensiteten i samarbetet inom Den 
skandinaviska arenan har minskat något då Öresundsregionen går in i en ombildning inom Greater 
Köpenhamn.  

 
Inom ramen för gränssamarbetet Svinesundskommittén mellan Östfold, Västra Götalandsregionen 
och länets kommuner har fokus varit grön tillväxt med inriktning mot skogsindustri, besöksnäring, 
gränshinder för näringsliv och blå tillväxt (strategi för hållbar tillväxt inom maritim sektor). 
 

 

32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland 

Fyrbodal har vidareutvecklat sin etableringsservice för att marknadsföra, locka och underlätta för 
företag att etablera sig i Fyrbodal. Under namnet Position Väst inkluderar det hela Fyrbodals 
kommunalförbund plus tre närliggande kommuner i Skaraborg.  
 
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 etablera 
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sig i Göteborgsregionen men även att lösa markfrågor som rör nyetableringar och hur utländska 
direktinvesteringar ska öka.   
 
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.  
 
Exempel på insatser under 2015: 

 Connect2Capital  - För andra gången genomfördes riskkapitalkonferensen 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.  

 Global Talent Gothenburg/West Sweden – Projektet har initierats och syftar till att attrahera 
internationella nyckelkompetenser till Västra Götalands näringsliv och andra verksamheter 
samt att genom olika aktiviteter främja att dessa ”talanger” stannar kvar i Västra Götaland. 
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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 och 2015 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 VGR eller 
kommunalförbund/kommuner och beslutades under 2015.       
  

VGR Univ/HS

Forskningsi

nst

Övriga 

Statliga

Kommuner/k

ommunalför

bund EU

Övrigt 

offentligt

Privat 

finansiering

Total 

förväntad 

kostnad (kr)

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap 

och företagande

1. Stimulera ökat entreprenörskap 50

26 regionutveckling, 6 

Fyrbodal, 9 Sjuhärad, 4 

Göteborg, 5 Skaraborg 58 562 2 875 197 13 548 50 321 29 283 18 122 159 415 332 323

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 18

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och 

starta företag 37

25 regionutveckling, 1 miljö, 

8 Fyrbodal, 3 Skaraborg 55 794 18 675 0 24 810 13 014 7 149 4 668 23 521 147 631

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 21

3. Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och 

medelstora företag 35

24 regionutveckling, 6 

Fyrbodal, 3 Sjuhärad, 2 

Skaraborg 71 857 3 400 100 36 336 23 383 26 840 9 188 48 155 219 259

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 35. 

Insatser med direkt koppling 

är t.ex. ALMI.

Summering fråga 1-3 122 186 213 24 950 297 74 694 86 718 63 272 31 978 231 091 699 213

Internationell konkurrenskraft genom regional 

kraftsamling kring styrkeområden

4. Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet 

med omvärlden 3 3 regionutveckling 3 000 500 0 0 220 0 2 100 3 260 9 080

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 2

5. Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers 

internationella konkurrenskraft 44 37 regionutveckling, 7 Göteborg 76 538 55 116 6 715 38 976 9 391 32 671 23 606 15 059 258 072

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 14

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya 

idéer omsätts till praktik 14 7 regionutveckling, 1 miljö, 4 Fyrbodal, 2 Skaraborg18 067 544 1 412 718 3 629 7 066 3 580 1 054 36 071

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 43

7. Stimulera nationella och internationella allianser och 

samarbeten inom forskning och innovation 8 8 regionutveckling 17 687 1 419 230 420 250 500 11 380 298 32 184

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 6

8. Stärka science parks och andra samverkansmiljöer 

för forskning 14 13 regionutveckling, 1 skaraborg56 308 5 967 250 17 940 32 710 9 659 10 543 45 118 178 496

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 29

Summering fråga 4-8 83 171 600 63 546 8 607 58 054 46 200 49 896 51 209 64 789 513 903

Medfinansiering (avrundat till tusen tkr)

Varav besluande

Antal 

insatser med 

direkt 

koppling

Övrigt, bl.a. antal insatser 

med indirekt koppling
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VGR Univ/HS

Forskningsin

st

Övriga 

statliga

Kommuner/k

ommunalför

bund EU

Övrigt 

offentligt 

Privat 

finansiering

Total 

förväntad 

kostnad

EN REGION FÖR ALLA

Bryt utanförskap och stärk kopplingarna mellan 

utbildning och arbetsliv

9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik, 

ferieplatser, mentorer 3

2 regionutveckling, 1 

Skaraborg 13 053 0 0 149 316 0 0 0 13 518

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 7. 

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och 

arbetsliv 2

1 Fyrbodal, 1 

Skaraborg 666 0 0 0 666 0 0 0 1 332

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 13.

11. Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn 

och ungdom 1 1 Fyrbodal 650 0 0 0 200 1 216 205 0 2 271

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 10.

12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och 

segregation 14

9 rättigheter, 2 

regionutveckling, 2 

folkhälsa, 1 Göteborg 2 152 0 0 180 495 0 140 778 3 745

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 7.

Summering fråga 9-12 20 16 521 0 0 329 1 677 1 216 345 778 20 866

Livslångt lärande för ökad delaktighet och 

konkurrenskraft

13. Arbeta för att fler fortsätter studera efter gymnasiet 

och avhoppen från skolan minskar 15

11 regionutveckling, 2 

folkhälsa, 1 kultur, 1 

Göteborg 39 721 63 0 0 13 544 0 12 915 5 425 71 670

Uppdraget till 

eftergymnasiala konst- och 

hantverksutbildningar ligger 

inom den prioriterade frågan. 

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 14.

14. Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden 

genom vägledning och validering 7

5 regionutveckling, 2 

Skaraborg 5 686 0 0 0 2 032 1 845 150 557 10 270

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 12

15. Stärka möjligheterna för kompetensförsörjning och 

livslångt lräande i företag och organisation 8

5 regionutveckling, 3 

Fyrbodal 831 0 0 0 302 73 51 0 1 257

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 16

16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att 

möta framtidens kompetensbehov 9

4 regionutveckling, 3 

Skaraborg, 1 Fyrbodal, 

1 Sjuhärad 6 609 1 530 0 1 150 28 926 29 540 1 461 271 69 487

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 12

Summering fråga 13-16 39 52 847 1 593 0 1 150 44 804 31 458 14 577 6 253 152 684

Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning 

och livskvalitet

17. Bygga ut en kollektivtrafik som driver regional och 

nationell utveckling 5

3 regionutveckling, 2 

Fyrbodal 1 582 0 0 0 591 550 100 0 2 823

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 1

18. Bygga ute n kollektivtrafik som är ett föredöme när det 

gäller kvalitet och hållbarhet 5

2 regionutveckling, 2 

kollektivtrafik, 1 miljö 20 080 0 0 0 165 0 0 218 20 463

Västtrafik ingår i den 

prioriterade frågan men inte i 

angivna belopp. Övriga 

insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 2

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

och som främjar hållbarhet 4

3 regionutveckling, 1 

Sjuhärad 4 675 0 0 0 2 090 0 0 175 6 940

Inga insatser med indirekt 

koppling

20. Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar 

utveckling i Västra Götaland 1 1 Skaraborg 282 200 0 500 282 0 0 0 1 265

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 1

Summering fråga 17-20 15 26 619 200 0 500 3 128 550 100 393 31 491

Medfinansiering (avrundat till tusen tkr)

Antal insatser 

med direkt 

koppling Varav beslutande

Övrigt, bl.a. antal insatser 

med indirekt koppling
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VGR Univ/HS Forskningsinst

Övriga 

Statliga

Kommuner/kom

munalförbund EU

Övrigt 

offentligt

Privat 

finansiering

Total förväntad 

kostnad (kr)

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR

Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan

21. Göta offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling 

av hållbara lösningar 11 11 regionutveckling 6 371 500 50 650 213 2 509 256 3 740 14 289

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 2

22. Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar 

utveckling i Västra Götaland 4 2 regionutveckling, 2 miljö 6 270 0 0 0 400 0 0 0 6 670

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 3 

23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för 

hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land 26

4 regionutveckling, 12 miljö, 

2 Fyrbodal, 5 Sjuhärad, 3 

Skaraborg 12 876 1 077 100 9 590 8 625 3 582 1 133 3 223 40 206

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 4

24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via 

affärsdriven miljöutveckling 19

6 regionutveckling, 8 miljö, 

3 Fyrbodal, 2 Sjuhärad 15 545 36 378 200 33 484 3 816 3 306 1 285 38 467 132 481

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 4

Summering fråga 21-24 60 41 062 37 955 350 43 724 13 054 9 397 2 674 45 430 193 646

Ansvarsfull och hållbar konsumtion

25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera 

hållbara värderingar 5 5 miljö 8 525 1 661 0 1 856 1 909 0 1 900 4 815 20 667

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 3

26. Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation 

och lokal utveckling 3 2 miljö, 1 Göteborg 4 394 0 0 0 3 659 3 309 0 574 11 937

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 3

Summering fråga 25-26 8 12 919 1 661 0 1 856 5 568 3 309 1 900 5 389 32 604

Antal insatser 

med direkt 

koppling Varav besluande

Medfinansiering (avrundat till tusen tkr)

Övrigt, bl.a. antal insatser 

med indirekt koppling

 
 

 

 

 

VGR Univ/HS Forskningsinst

Övriga 

Statliga

Kommuner/kom

munalförbund EU

Övrigt 

offentligt

Privat 

finansiering

Total förväntad 

kostnad (kr)

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 39

19 kultur, 7 Fyrbodal, 6 

Sjuhärad, 4 Skaraborg, 3 

regionutveckling 681 601 0 0 1 069 2 363 0 1 208 373 686 614

Flera av VGRs kulturnämnds 

uppdrag ingår här. Dessa har tydlig 

beöring till andra frågor också, t.ex. 

fråga 28. Övriga insatser med 

indirekt koppling bedöms vara 8. 

28. Främja ungdomskultur och utveckla Västra Götaland som en 

plats där unga möts 6

4 Skaraborg, 1 kultur, 1 

Fyrbodal 9 775 860 0 0 1 243 0 185 829 12 892

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 12. 

Summering frågor 27-28 45 870 980 860 0 1 069 3 606 0 1 393 1 202 879 110

Ökat utbyte med omvärlden

29. Öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt 8 7 regionutveckling, 1 kultur 4 114 500 0 2 200 70 0 780 400 8 064

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 5. 

Kulturinsatsen är kopplad till hela 

området. 

30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att 

stärka besöksnäringen 11

4 regionutveckling, 2 kultur, 

2 Skaraborg, 1 miljö 1 

Fyrbodal, 1 Sjuhärad 120 581 0 0 650 2 978 0 600 400 125 208

Här ingår Västsvenska Turistrådets 

uppdrag. Övriga insatser med 

indirekt koppling bedöms vara 11. 

31. Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera 

region Oslo/Göteborg/Öresund 1 1 regionutveckling 300 0 0 0 350 0 0 0 650

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 9

32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland 7

3 regionutveckling, 3 

Skaraborg, 1 Fyrbodal 5 003 0 0 0 4 058 0 0 0 9 061

Övriga insatser med indirekt 

koppling bedöms vara 7

Summering frågor 29-32 27 129 998 500 0 2 850 7 456 0 1 380 800 142 983

Antal insatser 

med direkt 

koppling Varav besluande

Medfinansiering (avrundat till tusen tkr)

Övrigt, bl.a. antal insatser med 

indirekt koppling
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