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Inledning 
Föreliggande rapport syftar till att belysa de delregionala tillväxtmedlen som årligen fördelas i 
enlighet med regionutvecklingsnämndens detaljbudget till kommunalförbunden i Västra Götaland 
och Business Region Göteborg (BRG). Vidare är syftet att lyfta upp och belysa ett antal frågor som 
underlag inför diskussioner kring framtida arbetsformer och rutiner. Frågorna har både ett 
administrativt och kostnadseffektivt perspektiv. Rapporten innefattar en genomgång av aktuella 
underlag, som genomförandeplaner, överenskommelser och beviljade delregionala projekt för år 
2014. Intervjuer har genomförts med representanter för kommunalförbunden samt Business Region 
Göteborg. Ansvariga för uppföljningen är Katarina Ahlin, Monica Emanuelsson och Åsa Rydin, enhet 
samhällsanalys, koncernavdelning data och analys. Rapporten i sin helhet går även att ladda ned från 
sidan www.vgregion.se/regionutveckling/djupuppfoljning. 
 

Överenskommelsen  
Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (VG2020) sätter ramarna för det 
regionala tillväxtarbetet och utgör huvudverktyget för att genomföra den gemensamma visionen Det 

goda livet. VG2020 togs fram i en bred process ledd av Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU), där 
representanter från region och kommuner ingick. Genomförandet sker bl.a. via handlingsprogram 
och genomförandeplaner. Respektive kommunalförbund ansvarar för specifika genomförandeplaner 
för sin delregion.  

Överenskommelse om samverkan och finansiering tecknas årligen mellan Västra Götalandsregionen 
och respektive kommunalförbund samt Business Region Göteborg. Syftet med överenskommelserna 
är att formera genomförandet av VG2020, även hanteringen av medel regleras där. Målet är att 
genom ökad samverkan få ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande. Enligt 
överenskommelserna åtar sig kommunalförbunden och Business Region Göteborg att:  

• Arbeta i enlighet med genomförandeplanen 
• Samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga 

kommunalförbund och med VGR 
• Återrapportera och redovisa genomförda insatser 
• Motfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen, kommunerna 50 procent och 

VGR 50 procent.  

Västra Götalandsregionen åtar sig att:  

• Samverka med delregionerna och koordinera genomförandet av VG2020 
• Sammankalla till årliga avstämningar kring uppföljning av ekonomi och delregionala 

aktiviteter 

• Ansvara för att BHU ges möjlighet att följa utvecklingen av VG2020 

För de insatser som finansieras genom regionutvecklingsnämndens tillväxtmedel anges att medlen 
ska användas till tillväxtinriktade insatser i linje med den delregionala genomförandeplanen samt att 
principen om motfinansiering är undantaget 500 tkr som får användas till analys, förstudier och 
pilotprojekt. För dessa krävs ingen motfinansiering. I överenskommelsen anges även att ”för bästa 
möjliga uppväxling av regionala och kommunala medel bör det vid större strategiska insatser 
undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis nationella program eller EUs fonder 
och program”. När det gäller perspektiven ekonomi, miljö, integration och jämställdhet anges att 
samtliga insatser som genomförs och finansieras inom genomförandeplanen ska bidra till hållbar 
tillväxt utifrån dessa perspektiv. Insatserna får inte heller på något sätt påverka perspektiven 
negativt.  
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Delregionala tillväxtmedel har funnits även före VG2020, då under de regionala 
tillväxtavtalen/programmen. Som tidigare angivits beslutas de delregionala tillväxtmedlen i 
anslutning till regionutvecklingsnämndens detaljbudget. För 2016 års tillväxtmedel kommer beslut 
om medel tas vid regionutvecklingsnämndens möte i november 2015. I början under tillväxtavtalet 
fanns en ram för delregionerna som de fick avropa ifrån. Formellt beslut togs sedan av VGR. En 
diskussion kring hantering påbörjades och det beslutades att delegera medlen och beslutanderätten 
till delregionerna. Fördelningen av medlen togs fram i diskussion och enligt uppgift från VGR var 
fördelningen gjord både utifrån fördelningspolitik och befolkning. En förutsättning för 
decentraliseringen av besluten av medel var att kommunerna satsade motsvarande belopp. Syftet 
med detta var att skapa ett engagemang och ett aktivt arbete med utveckling både på kommunal och 
delregional nivå. Respektive kommunalförbund och BRG har sedan 2004 haft beslutsmandat men där 
både delregioner och VGR arbetar mot samma mål och planer. Idag sker genomförandet enligt 
överenskommelse och genomförandeplaner. 

Under perioden för VG2020 har delregionerna tilldelats sammanlagt 37,5 mnkr från 
regionutvecklingsnämnden för år 2014 samt 42,5 mnkr för år 2015. Till detta erhåller delregionerna 
medel från miljö- respektive kulturnämnden vid Västra Götalandsregionen. För 2014 uppgick dessa 
medel till 4 mnkr från miljönämnden och 4 mnkr från kulturnämnden.    

Regionutvecklingsnämndens tillväxtmedel 2014 2015 

Fyrbodal  7 500 000 8 500 000 

Sjuhärad 7 500 000 8 500 000 

Skaraborg 7 500 000 8 500 000 

Göteborgsregionen 15 000 000 17 000 000 
Totalt 37 500 000 42 500 000 

Tabell 1: Delregionala tillväxtmedel från regionutvecklingsnämnden 2014 och 2015 

Regionutvecklingsnämnden beslutade om medlen per delregion, och medlen till Göteborgsregionen 
fördelades inte mellan BRG och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). År 2014 gick de i sin 
helhet till Business Region Göteborg. Inför 2015 inbjöds även GR att delta i framtagandet av en 
delregional handlingsplan. I samband med 2015 års överenskommelse inkom Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) och BRG till regionutvecklingssekretariatet med en kommentar gällande 
fördelningen av de 17 mnkr. De angav att ”genomförandeplaner på delregional nivå kopplade till den 
av regionfullmäktige antagna regionutvecklingsplanen är ett nytt arbetssätt som behöver förtydligas 
och utvecklas av samarbetsparterna för att kunna implementeras på rätt sätt.” Vid intervjuerna med 
BRG och GR lyfts att de anser att det hade varit bättre om Västra Götalandsregionen fördelat medlen 
mellan GR och BRG. GR anser att en försvårande omständighet var att VGR alltför sent gav besked 
om 2015 års ram för respektive delregion. I samband med regionutvecklingsnämndens detaljbudget 
för 2015 blev det klart att ramen för Göteborgsregionen utökats med 2 mnkr. BRG och 
Göteborgsregionens kommunalförbund fick sedan fördela medlen sinsemellan. Som tidigare erhöll 
BRG 15 mnkr och GR resterande 2 mnkr. 

Från GR lyftes att fördelningen av medel mellan delregionerna skulle kunna ske utifrån resultat och 
effekter av satsningar alternativt utifrån antal medborgare. Andra kommentarer kring fördelningen 
är att den kunde ske utifrån de fem rekommendationer som BHU, baserat på uppföljningen av 
VG2020 för 2014, tagit ställning till att kraftsamla kring.  
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Prioriterade frågor 
Genomförandet av VG2020 ska styras genom tydliga prioriteringar. Insatserna inom ramen för 
VG2020 beskrivs i form av 32 prioriterade frågor fördelade på nio områden. Nedanstående figur ger 
en samlad bild av kommunalförbundens projektbeslut 20141 av de delregionala tillväxtmedel som 
kommer från regionutvecklingsnämnden i relation till områdena i VG2020. Som bilden visar sker de 
allra flesta insatser inom området som berör entreprenörskap och företagande. Längre fram i 
rapporten finns motsvarande uppgifter i tabellform nedbrutna på respektive kommunalförbund och 
prioriterad fråga (1-32). 

 
Figur 1: Delregionala tillväxtmedel 2014 fördelade på prioriterade områden i VG2020 

I figuren ovan ingår de beslutade delregionala tillväxtmedlen från regionutvecklingsnämnden 2014. 
Flertalet insatser medfinansieras även av regionutvecklingsnämnden via ordinarie projektmedel och 
verksamhetsbidrag.  

Genomgång vad som innefattas av respektive genomförandeplan återfinns nedan. En tabell med 
markering vilka prioriterade frågor från VG2020 som valts ut bifogas, se bilaga 1. 

  

                                                           
1 Baseras på de underlag som inkommit från kommunalförbunden respektive BRG avseende 2014 års medel 
från regionutvecklingsnämnden. 
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Delregionala tillväxtmedel 2014 - prioriterade områden 
VG2020

Område 1 - Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande

Område 2 - Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamlig kring styrkeområden

Område 3 - Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv

Område 4 - Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft

Område 5 - Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet

Område 6 - Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan

Område 7 - Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer

Område 8 - En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet

Område 9 - Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden
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Boråsregionen 
Viktiga utgångspunkter för tillväxtarbetet är, enligt Boråsregionens delregionala genomförandeplan, 
att bygga vidare på den struktur som finns inom industri, näringsliv och kultur. Samtidigt betonas 
vikten av utvecklade kontaktytor med omvärlden och samarbete stad-landsbygd. 

Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Boråsregionen lyft fram nio stycken som ska vara 
vägledande i delregionala utvecklingsarbetet, dessa återfinns i bilaga 1. Kommunalförbundet 
kommer att bedriva arbete inom alla de 32 frågorna, på olika nivåer, men tillväxtmedlen är inriktade 
på att främja insatser inom ramen för de nio frågor som är utvalda i den delregionala 
genomförandeplanen. 

Genomförandeplanen utgör det vägledande dokumentet för att styra resurser mot de nio 
prioriterade frågorna. Planen kompletterar de övriga styrdokument som antagits i delregionen, 
exempelvis direktionens prioriteringar och den delregionala kulturplanen. 

Kommunalförbundet har i samverkan med kommunerna enats kring fyra områden som visar vad man 
i Sjuhärad vill åstadkomma i det regionala tillväxtarbetet: 

• Skapa synlighet och samverkan kring innovation, entreprenörskap och företagande 
För att främja innovation och entreprenörskap behöver nya kreativa mötesplatser skapas i 
Sjuhärad. Viktiga utgångspunkter är befintliga strukturer och kunskaper och att arbetet sker i 
bred samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi. 
 

• Utveckla kompetenser 
Kvaliteten i utbildningar och ökad kunskapsnivå ses som centralt för Sjuhärads framtida 
utveckling. Insatser kopplade till kompetensförsörjning, certifiering av utbildningar och 
minskning av skolavhopp är av stor prioritet i arbetet. 
 

• Skapa förutsättningar för ett hållbart framtida Sjuhärad 
Ambitionen är att Sjuhärad ska ses som ett hållbart föredöme för hela regionen. Detta ska 
ske genom riktade insatser inom hållbar konsumtion och smart energianvändning för 
bostäder, industrier och transporter. 
 

• Sprida budskapet och synliggöra det goda Sjuhärad 
Kultur och besöksnäring i Sjuhärad ska utvecklas genom gemensamma satsningar och ett 
synliggörande av befintligt kulturarv. 
 

Genomförande 2014 
Under 2014 beviljade Boråsregionens direktion sammanlagt 14 120 000 kr i insatser för tillväxt och 
regional utveckling. Av dessa utgör 7 120 000 kr tillväxtmedel beslutade i RUN i samband med 
detaljbudget. 

Insatserna består av 19 beslut om projektstöd, varav sex ses som långsiktiga åtaganden och två är 
mindre summor i form av förstudiemedel. Se bilaga 3 för en komplett lista. 

De långsiktiga projekten är stora satsningar i delregionen med en överhängande fokusering på 
entreprenörskap (Modeinkubatorn, Drivhuset och Nyföretagarcentrum). Ett nära angränsande 
prioriterat område är insatser för utveckling av små och medelstora företag (Probiz, Connect m.fl.). 
Bland de beslutade utvecklingsprojekten finns i övrigt en betoning på den textila industrin som är ett 
traditionellt styrkeområde i delregionen (Smart Textiles). För att främja kompetensförsörjning och 
matchning på arbetsmarknaden ges medel till kompetensplattform och vård- och omsorgscollege. 
Bådadera är en del av en regionövergripande insats, där Västra Götalandsregionen och 
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regionutvecklingsnämnden har ett samordnande ansvar. Ytterligare ett prioriterat styrkeområde i 
Sjuhärad är besöks- och upplevelsenäring, där finansieringen under 2014 riktats mot gårdsbutiker, 
idrottsevenemang och vandringsleder. 

Fyra av de sex långsiktiga initiativen samfinansieras av regionutvecklingsnämndens ordinarie 
projektmedel alternativt verksamhetsbidrag; Modeinkubatorn, Probiz, Drivhuset (Entreprenöriellt 
lärande för studenter) och Smart Textiles (4 900 tkr av totalt beviljade 14 120 tkr). Skillnaden i 
karaktär jämfört med de övriga är att dessa nämnda projekt utgör del i större satsningar med en bred 
målgrupp och stort upptagningsområde/stor genomslagskraft. De kompletterar befintliga strukturer 
och utgör en förstärkning av resurser hos exempelvis Högskolan i Borås. Övriga insatser kan ses vara 
av mer utpräglad delregional karaktär, undantaget kompetensförsörjningen där det finns parallellt 
fortgående projekt som finansieras av VGR.  

Nedanstående tabell visar hur insatserna under 2014 fördelas enligt de prioriterade frågorna i 
VG2020, såväl tillväxtmedel från RUN som den totala omslutningen i projekten: 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Förväntad 

projektkostnad 

1. Stimulera ökat entreprenörskap  1 758 875 13 170 750 

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag 3 471 500 65 691 500 
16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta 
framtidens kompetensbehov 1 094 500 2 189 000 
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land 60 000 60 000 

27. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra 
Götaland 60 000 90 000 

30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka 
besöksnäringen 675 125 2 844 500 

Summa 7 120 000 84 045 750 

Tabell 2: Beslutade tillväxtmedel i Boråsregionen 2014 och beräknad total projektomslutning - fördelat på prioriterad fråga i 

VG2020 

I den delregionala genomförandeplanen framgår att Boråsregionens kommunalförbund vill bygga 
vidare på den struktur som finns inom näringslivet. De projekt som beviljats tillväxtmedel under 2014 
faller till största delen inom de prioriterade frågor i VG2020 som berör entreprenörskap och 
utveckling av SME. Tabellen syftar därtill att visa på den uppväxling som sker av de delregionala 
tillväxtmedlen. Att den prioriterade frågan om utveckling inom SME utgör en betydande del av den 
totala uppväxlingen beror på att Smart Textiles ingår häri, ett projekt med total omslutning på drygt 
51 mnkr. Ytterligare en aspekt på uppväxlingen är varifrån finansieringen kommer. Nedanstående 
figur visar den totala finansieringsbilden i de projekt som tilldelats delregionala tillväxtmedel under 
2014. Återigen är det projektet Smart Textiles som slår igenom i jämförelsen, då det är stora belopp 
som i det projektet kommer ifrån Högskolan i Borås, Vinnova och Swerea. 

Det kan tilläggas att kommunalförbundet, utöver regionutvecklingsnämndens medel, beslutat om 
450 000 kr av miljönämndens tillväxtmedel inom fråga 23 samt 1 mnkr av kulturnämndens 
tillväxtmedel inom fråga 27. Totalt för år 2014 rör det sig om 27 st. projekt (19 st. RUN, 2 st. MN, 6 st. 
KN). 
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Figur 2: Medfinansiering i Boråsregionens beslut om tillväxtmedel 2014 

 

Fyrbodal 
Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Fyrbodal lyft fram tjugo stycken som bedömts vara 
särskilt angelägna att genomföra för att kunna uppnå en gynnsam utveckling av delregionen. I 
genomförandeplanen, som kommer att utvärderas under 2017, framgår vilka områden som 
prioriteras. I kommunalförbundets årliga verksamhetsplan anges att ”hur-frågorna” som 
ambitionsnivåer, konkreta aktiviteter och förväntade resultat, kommer att besvaras.  

I genomförandeplanen framgår fem områden som Fyrbodal vill åstadkomma förändring inom. Det är:  

• Utveckla infrastrukturen där ytterligare investeringar i vägar, järnvägar, sjöfart och bredband 
ingår. Vidare att bygga en kollektivtrafik som ett föredöme när det gäller kvalitet och 
hållbarhet. Ökade satsningar på förnybara drivmedel. 
 

• Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Skapa 
förutsättningar och stödja satsningar på nya innovationer. Etablera oss som en framgångsrik 
region inom de ”nya näringarna”. Stimulera till ett ökat entreprenörskap för alla grupper och 
åldrar. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer testas och omsätts till praktik. 
 

• Bli en aktiv och nyskapande kulturregion som hörs och syns i hela landet. Bli ett föredöme 

när det gäller både stadsutveckling och integration. Fyrbodal vill vara en aktiv part och skapa 

landets bästa system för att stödja kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. 

Vara en aktiv part för att utveckla mötesplatser samt arbeta för att vidga deltagandet. 

 

• Göra gemensamma satsningar på besöksnäringen och utveckla det vi redan har. Förstärka 

arbetet kring mötesindustrin och evenemang.  

 

• Kraftsamling på ökad samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Skapa en sammanhållen 

arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer. 

7 120 000

7 595 000

19 910 000

24 775 000

8 143 750

3 728 000

12 774 000

Medfinansiärer tillväxtmedel RUN 2014 - Boråsregionen

Tillväxtmedel RUN
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Universitet/Högskolor

Forskningsinstitut

Övriga statliga

Kommuner/kommunalförbund

EU

Övrigt offentligt

Privat finansiering
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För att genomföra VG2020 i Fyrbodal avsätter Västra Götalandsregionen och kommunerna 
tillsammans 18 miljoner kronor. För 2014 beslutade direktionen om 7 483 110 kr i tillväxtmedel från 
regionutvecklingsnämnden. Insatserna består av 33 beslut2 om stöd, varav fyra i form av avtal, fyra i 
form av förstudier3 och resterande i form av projekt.  

Fyrbodal lyfter att de har byggt upp en struktur och en organisation där tillväxtmedlen är en 
förutsättning. Mycket av det arbete som genomförs baseras på dessa och kommunernas medel. 
 
 
Genomförande 2014 
I nedanstående tabell ingår såväl avtal som projektmedel. Att notera är att utifrån medel är det klart 
mest medel till insatser inom tema En ledande kunskapsregion. Under 2014 beslutades medel inom 
tio prioriterade frågor med medel från regionutvecklingsnämnden. Kommunalförbundet har även 
genomfört insatser i andra prioriterade frågor men då med medel från kultur- respektive 
miljönämnden.  

I belopp är det ett spann på insatserna mellan 12,5 tkr av tillväxtmedlen som Svinesundskommittén 
erhöll för förstudien Forum Blå Tillväxt Skagerrak-Kattegatt till Innovatum som erhöll 1 450 tkr av 
tillväxtmedlen. Utöver Innovatum är medfinansieringen till Stiftelsen Nyföretagarcentrum och 
Omställningskontoret + 2015 de största i kronor räknat.  

Kommunalförbundet har för 2014 tecknat avtal med Drivhuset (Attityder till entreprenörskap), 
Coompanion (Rådgivning och affärsutveckling), Innovatum och Stiftelsen Nyföretagarcentrum 
(Nyföretagarrådgivning samt Entreprenörsutbildning). De tre förstnämnda har även 
verksamhetsbidrag från regionutvecklingsnämnden. Vidare beslutade kommunalförbundet Fyrbodal 
om projektmedel för 2014 till Företagsakuten Västra Götaland, Connect Väst och Ung Företagsamhet 
som erhåller verksamhetsbidrag av regionutvecklingsnämnden.  

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Förväntad 

projektkostnad 

1. Stimulera ökat entreprenörskap  955 975 3 882 950 

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag 1 248 862 6 336 725 

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag 1 649 150 15 977 500 

6. Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik 1 450 000 2 900 000 
7. Stimulera nationella och internationella samarbeten inom forskning och 
innovation 64 000 178 000 

16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens 
kompetensbehov 325 000 4 543 800 

24. Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt, via affärsdriven 
miljöutveckling 349 500 1 398 000 

30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka 
besöksnäringen 94 100 188 200 
31. Riva gränshinder och öka samverkan med Norge samt etablera region 
Oslo/Göteborg/Öresund 86 500 485 500 

32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland 551 000 5 102 000 

Övrigt bl.a. förstudiemedel samt Generatorkonferens (inställt) 709 023 2 284 023 

Summa 7 483 110 43 276 698 

Tabell 3: Beslutade tillväxtmedel i Fyrbodal 2014 och beräknad total projektomslutning - fördelat på prioriterad fråga i 

VG2020 

                                                           
2 Varav ett av projekten inte genomfördes. 
3 Varav en anges som förstudiemedel och flera förstudier kan ingå.  
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Det finns vidare projektinsatser som både medfinansieras av kommunalförbundet och 
regionutvecklingsnämnden med ordinarie projektmedel. Exempel är Omställningskontoret +, 
Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal och Vänersamarbetet. En komplett lista över insatser som 
medfinansierats med tillväxtmedel från RUN återfinns i bilaga 3.   

I tabellen ovan framgår att området Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag har haft 
den största uppväxling av medel. I denna grupp ingår bland annat Maritim klusterbildning och 
Omställningskontoret +. Inom området för Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att 
möta framtidens kompetensbehov ligger tre satsningar bland annat pilotprojektet 
Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal.  

 

 
Figur 3: Medfinansiering i Fyrbodals beslut om tillväxtmedel 2014 

I redovisningen från kommunalförbundet för 2014 års beviljade insatser är det elva av de 33 
insatserna som anges ha annan VGR-finansiering än tillväxtmedel. VGR-finansieringen uppges uppgå 
sammanlagt till mer än 15 mnkr. Merparten av dessa går att härleda till beslut i 
regionutvecklingsnämnden. Därutöver är det ytterligare fyra av insatserna som erhåller 
verksamhetsbidrag från regionutvecklingsnämnden som inte är upptagna som medfinansiering i 
beviljat projekt/avtal. Det innebär att det sammantaget är 15 av insatserna som erhåller annan typ av 
VGR-finansiering utöver tillväxtmedlen. Här ingår till exempel vissa av de extra satsningar som 
beslutades med anledning av SAABs konkurs.  

Utifrån figuren ovan framgår att den kommunala medfinansieringen (kommuner/kommunalförbund) 
uppgår till dryga 63 procent, d.v.s. mer än de i överenskommelsen angivna 50 procent. 
Genomgången visar att det är åtta projekt som har en högre kommunalfinansiering än erhållna 
delregionala tillväxtmedel. Det gäller till exempel de två projekt som avser Omställningskontoret + 
och två projekt som har Fyrbodals kommunalförbund som projektägare.  
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Skaraborg 
I Skaraborgs genomförandeplan 2014-2016 anges att samtliga 32 prioriterade frågor i Västra 
Götaland 2020 är viktiga för utvecklingen i Skaraborg och bör beaktas i det fortsatta arbetet.  

Av de 32 prioriterade frågorna i VG2020 har Skaraborg valt att lyfta fram och fokusera på 19 frågor 
som ska vara vägledande för det delregionala utvecklingsarbetet 2014-2016, dessa återfinns i bilaga 
1. De 19 frågorna återfinns inom samtliga fyra tematiska områden i VG2020; En ledande 
kunskapsregion, En region för alla, En region där vi tar globalt ansvar samt En region som syns och 

engagerar. De frågor som lyfts fram i Skaraborgs genomförandeplan är de som bedöms skapa tydliga 
mervärden för Skaraborg men som inte bedöms kunna lösas enbart på kommunal, nationell eller 
regional nivå. 

I genomförandeplanen anges att Skaraborg står inför utmaningen att fokusera och accelerera det 
utvecklingsarbete som prioriterats under senare år. Skaraborg presenterar i sin genomförandeplan 
varje prioriterad fråga de har valt att lyfta fram enligt strukturen övergripande mål, motivering till 
varför frågan har prioriterats av partnerskapet, inriktning på åtgärder och mätbara mål vad Skaraborg 
ska ha åstadkommit till år 2017.  

I genomförandeplanen anges även att Skaraborg, beroende på utvecklingen kommande år, kan 
komma att efter 2016 lyfta upp och fokusera på övriga frågor. En utvärdering av det totala 
genomförandet ska göras under 2016 inför beslut om nya prioriteringar för perioden 2017-2020. 

Genomförandet sker dels genom deltagande aktörers ordinarie verksamheter, dels genom särskilda 
insatser för att lösa identifierade systembrister alternativt utnyttja möjligheter. För de särskilda 
insatserna finns projektmedel att ansöka om hos Skaraborgs kommunalförbund. Pengarna som 
kommunalförbundet årligen disponerar för genomförandet är runt 20 mnkr och kommer dels från 
Skaraborgs kommuner samt från regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och kulturnämnden vid 
Västra Götalandsregionen.   

Beslut om att medfinansiera olika insatser tas av kommunalförbundet i Skaraborgs tillväxtutskott. 
Tillväxtutskottet består av sex förtroendevalda som har tillsatts av kommunalförbundets styrelse. Till 
utskottets möten adjungeras även representanter för Skaraborgs näringsliv, högskola/lärcentra samt 
sociala ekonomi.  
 

Genomförande 2014 
Under 2014 uppgick tillväxtutskottets beslut om insatser för tillväxt och regional utveckling 
medfinansierade av tillväxtmedel från regionutvecklingsnämnden till 7 497 570 kr. Nedanstående 
tabell visar hur insatserna fördelas primärt enligt de prioriterade frågorna i VG2020. 

Beloppsmässigt är den minsta insatsen av RUNs tillväxtmedel 10 tkr till Arbetsmarknadsdagar som 
Studentkåren i Skövde erhållit och den största insatsen 1 250 tkr till IDC West Sweden för 
Behovsinventering och coachning inom Skaraborgsprogrammet 2.0. 

Medel fördelat utifrån primärfråga  
Tillväxtmedel 

RUN 
Förväntad 

projektkostnad 

1. Stimulera ökat entreprenörskap  266 000 1 630 000 

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag 1 700 000 7 133 000 

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag 2 585 000 14 205 000 

9. Skapa goda möjligheter för unga till praktik, ferieplatser och mentorer 35 000 229 000 

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet 10 000 46 000 
15. Stärka möjligheterna till kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och 
organisationer 600 000 7 875 000 
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16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens 
kompetensbehov 275 500 650 000 
20. Utveckla en regional framtidsbild för Västra Götalands fysiska struktur – till 
exempel byggnation, trafikplanering och kollektivtrafik 303 570 991 140 
23. Göra Västra Götaland till ett föredöme och en testarena för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land 25 000 92 500 
30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka 
besöksnäringen 1 447 500 5 195 000 

32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland 250 000 500 000 

Summa 7 497 570 38 546 640 

Tabell 4: Beslutade tillväxtmedel i Skaraborg 2014 och beräknad total projektomslutning - fördelat på prioriterad fråga i 

VG2020 

Insatserna som medfinansieras av tillväxtmedel från regionutvecklingsnämnden består av 26 beslut 
om stöd, varav en förstudie. Skaraborgs kommunalförbund har även beslutat om satsningar inom 
genomförandeplanen som faller primärt inom ytterligare fem prioriterade frågor utöver de som 
redovisas i tabellen ovan. Totalt har Skaraborg 47 insatser inom ramen för genomförandeplanen och 
utöver de 26 insatser som regionutvecklingsnämndens tillväxtmedel medfinansierar är det nio som 
har medel från kulturnämnden och fem från miljönämnden. Av de resterande sju insatserna är det 
två som medfinansieras av regionutvecklingsnämndens ordinarie projektmedel och fem som inte har 
någon VGR-finansiering.     

Av de 26 insatserna som medfinansieras av regionutvecklingsnämndens tillväxtmedel återfinns 
satsningar primärt inom 11 av de 32 prioriterade frågorna. Alla teman är representerade men med 
tyngdpunkt inom de prioriterade frågorna 1-3 entreprenörskap och företagande inom tema En 

ledande kunskapsregion och fråga 30, satsningar på internationell mötesindustri, evenemang och på 
att stärka besöksnäringen inom tema En region som syns och engagerar, t ex genom satsningen 
Affärsutvecklare för destination Skaraborg. 

 

 
Figur 4: Medfinansiering i Skaraborgs beslut om tillväxtmedel 2014 

I redovisningen från Skaraborgs kommunalförbund av 2014 års beviljade insatser är det 12 av de 26 
insatserna som medfinansieras av tillväxtmedel från regionutvecklingsnämnden som anges ha annan 
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VGR-finansiering utöver tillväxtmedlen. För dessa 12 insatser uppges den övriga VGR-finansieringen 
sammanlagt uppgå till drygt 12 mnkr. Merparten av dessa medel går att härleda till beslut om 
medfinansiering från regionutvecklingsnämnden i form av projektmedel eller verksamhetsbidrag. Det 
gäller t ex medel till IDC West Sweden, Gothia Innovation och Högskolan i Skövde för satsningar inom 
Skaraborgsprogrammet 2.0. Bland de som får verksamhetsbidrag från regionutvecklingsnämnden 
återfinns t ex Connect Väst, Drivhuset, Ung företagsamhet och IDC i listan över satsningar. En 
komplett lista över insatser som medfinansierats med tillväxtmedel från RUN återfinns i bilaga 3.   
 

Göteborgsregionen 
För Göteborgsregionen utgörs genomförandeplanen 2015 av fyra politiskt antagna dokument. Det är:  

• Budget och verksamhetsinriktning för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
• Verksamhetsplan (2 delar) för Business Region Göteborg (BRG) 
• Mål- och strukturdokumentet Hållbar tillväxt  

• Strukturbild för Göteborgsregionen 

Dessa fyra dokument ligger till grund för arbetet i Göteborgsregionen där Hållbar tillväxt4är en 
gemensam strategi för GR och BRG som ska lägga en grund för det gemensamma arbetet till en stark 
och tydlig tillväxtregion i Europa. Genomförandeplanen för Göteborgsregionen ska, enligt ansvariga5, 
ses mot bakgrund av de särskilda utvecklingsförutsättningar som gäller för storstadsregionen. De 
fleråriga strategierna anges komma att kompletteras med årliga handlingsplaner/verksamhetsplaner 
som i praktiken kan fungera som delregionala genomförandeplaner6. I arbetet med VG2020 lyfter GR 
att det fanns en otydlighet i vad som förväntades av kommunalförbundet. Det slutade med att det 
blev de verksamhetsinriktade planerna som kom att utgöra genomförandeplanen även om den inte 
kom ner på den detaljeringsgrad som övriga delregioners. GR efterfrågar en större tydlighet från 
Västra Götalandsregionen och anser att förutsättningarna var otydliga vad gäller till exempel medlen. 
De försökte arbeta ihop med övriga kommunalförbund men bedömde att de var olika då de andra 
framförallt hämtar hem pengar och beviljar projekt medan Göteborgsregionens kommunalförbund 
själva driver projekt på medlemskommunernas uppdrag. Enligt GR är det inte aktuellt att ändra 
arbetssätt, men VG2020 har förankrats och de gör bedömningen att arbetet i hög grad bidrar till 
måluppfyllnad. De fyra dokument som utgör grund för genomförandeplanen täcker in samtliga 32 
prioriterade frågor i VG2020. 
 

Genomförande 2014 
Redovisningen av tillväxmedel som beskrivs nedan avser endast Business Region Göteborgs 
verksamhet eftersom Göteborgsregionens kommunalförbund inte erhöll delregionala tillväxtmedel 
2014.  
De medel som utgörs av de delregionala tillväxtmedlen från regionutvecklingsnämnden har 
medfinansierat tre verksamhetsinriktningar hos BRG under 2014. Det handlar om breda insatser med 
BRG som projektägare och som innefattar flera delar:  

• Förstudier/tillväxtanalys 
• Kluster och Branschutveckling 
• Företagsutveckling 

                                                           
4 Beslutad av Förbundsstyrelsen i juni 2013. 
5http://www.grkom.se/toppmenyn/politiskstyrning/forbundsstyrelsen/genomforandeplanavseendevg2020.4.3
0ec1dda1492859ce7691b34.html 
6 Dnr 13-28.90, 2014-09-26 Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Under 2015 har även GR utöver BRG erhållit delregionala tillväxtmedel.  

 

Figur 5: Medfinansiering i Business Region Göteborgs beslut om tillväxtmedel 2014 

Områdena förstudier/tillväxtanalys samt företagsutveckling berör i första hand VG2020-området Ett 

gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Företagsutveckling har till syfte att 
arbeta för långsiktig hållbar tillväxt för nyföretagare samt för små- och medelstora (SME) företag. 
Insatser som genomförts är t.ex. starta-företagskurs, förstudie entreprenörskvarter, Business Center 
Nordost, Expedition Framåt och miljödiplomering. Syftet med förstudier/analyser handlar om att 
bygga upp en kunskap om tillväxtförutsättningar i Göteborgsregionen och att kunskapen ligger till 
grund för de insatser som BRG sedan prioriterar.  

Kluster och branschutveckling berör området Internationell konkurrenskraft genom regional 

kraftsamling kring styrkeområden då det handlar om ett antal prioriterade insatsområden och 
klusterinitiativ som utvecklar Göteborgsregionens näringsliv och marknadsför Göteborgsregionen 
som en tillväxtregion med miljöprofil. Inom ramen för kluster & branschutveckling ingår följande 
områden: Logistik och transport, IT, Finans, KKN/Ada och kluster bas.  

Medel utifrån prioriterat område 
Tillväxtmedel 

RUN 
Förväntad 

projektkostnad 

1. Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 8 240 170 29 055 020 

2. Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring 
styrkeområden 6 759 830 26 530 136 

Summa 15 000 000 55 585 156 

Tabell 5: Beslutade tillväxtmedel i Göteborg (av Business Region Göteborg) 2014 och beräknad total projektomslutning - 

fördelat på prioriterat område i VG2020 

De delregionala tillväxtmedlen bidrar bara till en viss del av den verksamhet som pågår inom 
Göteborgsregionen kopplat till BRG (och GR). Som exempel är BRG bland annat delägare i Almi 
Företagspartner Väst (6 mnkr), Brewhouse Ideella förening (2,2 mnkr), Johanneberg Science Park (2 
mnkr), Lindholmen Science Park (3,5 mnkr) och Sahlgrenska Science Park (1 mnkr). BRG är även 
finansiär av verksamheter där andra medel än tillväxtmedel ges till Näringslivsgruppen Göteborg & 
Co (0,2 mnkr), Chalmers Innovationscentrum (0,5 mnkr), Coompanion (0,3 mnkr), Ung 

15 000 000

15 050 268
9 750 000

15 784 888

Medfinansiärer tillväxtmedel 2014 - Göteborgsregionen

Tillväxtmedel RUN

Kommuner/kommunalförbund

Privat finansiering

Övrigt



  
 

15 
 

Företagsamhet (0,15 mnkr), Venture Cup (0,2 mnkr), Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen (0,1 
mnkr) och AZ Bioventure Hub (2 mnkr). Göteborgsregionens kommunalförbund ger stöd till 
verksamheter där även regionutvecklingsnämnden är medfinansiär, till exempel Europakorridoren, 
Mistra, Europa Direkt samt bidrar även med medel till bland annat Reväst och Logistik- och 
transportstiftelsen. I Göteborgsregionen har till exempel Göteborgs stad särskilda medel för 
företagsutveckling som används i Göteborg medan BRGs insats genom tillväxtmedlen går till övriga 
Göteborgsregionens område.  

Under 2014 erhöll GR, som tidigare nämnts, inga delregionala tillväxtmedel. Däremot ansökte och 
beviljades GR RUN-medel för fyra projekt inom tema ”En region för alla” i VG2020. Enligt GR har 
projekten starkt bidragit till ett ökat fokus på frågor som rör kompetensförsörjning och 
matchningsproblematik, samverkan skola-arbetsliv och praktik.  
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Hantering, ansvar och roller 
Som tidigare beskrivits finns kopplat till VG2020 en överenskommelse mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunalförbunden samt Business Region Göteborg. Där anges utöver 
övergripande riktlinjer även hur rekvirering, redovisning och uppföljning av medlen ska ske. 
Kommunalförbunden och Business Region Göteborg rekvirerar medlen två gånger per år på särskilda 
blanketter. Utbetalning sker därefter utifrån kommunalförbundens beslutade insatser. För BRG har 
det under 2014 varit beskrivningar av deras insatser som utgjort underlag.  

För att följa upp insatserna som genomförs på delregional nivå anges i överenskommelserna att det 
ska ske årliga uppföljnings- och inriktningssamtal där kommunalförbunden och Business Region 
Göteborg kan lyfta fram särskilda insatser och utvecklingsprocesser som utifrån planerna avses att 
genomföras nästkommande år. För VG2020 finns en uppföljnings- och utvärderingsplan där även 
genomförandeplanerna är en del. Utfall av genomförda aktiviteter och projekt ska redovisas i 
samband med rekvirering av medel.  

När det gäller hantering, ansvar och roller har rutiner och arbetssätt förändrats över åren från de 
tidigare regionala tillväxtprogrammen till dagens VG2020. I tidigare tillväxtprogram fanns till exempel 
VGR-kontaktpersoner mot delregionerna samt en RTP7-grupp där avstämning om pengar och 
framtida prioriteringar togs upp. I gruppen fanns både regionutveckling, miljö och kultur 
representerade tillsammans med delregionernas företrädare. RTP-gruppen övergick till den så 
kallade KRETI-gruppen8. Det innebar en delvis förändrad roll där gruppen, som fortfarande bestod av 
representanter från VGR och delregioner, åkte runt och besökte projekt, arbetade med 
kunskapsutveckling m.m. Agneta Mårdsjö, chef för VGRs näringslivsavdelning samt tidigare ansvarig 
för regionala tillväxtprogrammen och VG20209, lyfter att KRETI kanske blev för resurskrävande varvid 
gruppen så småningom upplöstes. Under en period förekom även diskussioner på politisk nivå där 
politikerna från regionutvecklingsnämnden träffade direktionerna. Idag har detta ersatts med dialog i 
BHU och Västgruppen. Vad gäller VG2020 finns som tidigare tanken med årliga uppföljningsmöten i 
syfte att få en avstämning samt en diskussion. Därtill får kommunalförbunden och BRG 
projektgruppens anteckningar för kännedom. Där finns uppgifter om bland annat ärenden under 
beredning, nyinkomna ansökningar samt projektbeslut som nyligen fattats av 
regionutvecklingsnämnden. 10   

Agneta Mårdsjö ser att en tydlig ansvarsfördelning vore att föredra. Ursprunget till att vissa insatser 
är finansierade både av centrala RUN-medel och av tillväxtmedel kommer av ett önskemål från VGR 
att bland annat befästa det kommunala deltagandet i utvecklingen av de berörda verksamheterna, 
även om det är delregionerna själva som ansvarar för medlen och därmed väljer vilka insatser de går 
in i. Agneta Mårdsjö lyfter att det naturligtvis finns olika sätt att hantera ifall VGR ska ta ett större 
ansvar för vissa verksamheter som finns i alla delregioner. Detta kan i sin tur innebära att medlen till 
delregionerna minskar, med risk att det kommunala engagemanget då kan komma att försvagas. En 
aspekt som Agneta Mårdsjö även lyfter fram är det decentraliserade beslutsfattande som används 
för tillväxtmedlen. Det har bedömts som viktigt att kommunala medel finns med i satsningar som 
medfinansieras av delregionala tillväxtmedel utifrån att det då skapar ökad delaktighet och 
förankring hos dem som fattar besluten.  

                                                           
7 Regionala tillväxtprogrammet 
8 Kontaktpersoner för det regionala tillväxtprogrammet. 
9 Ansvarig fram till hösten 2014.  
10 Vid projektgruppens möten (ca 1/mån) behandlas de projektansökningar söker medel från 
regionutvecklingsnämnden. Där sker en fördelning av ärendena till lämplig handläggare. Deltar gör 
avdelningschefer för Näringsliv och FoUU samt projektsekreterare. Anteckningar från mötet skickas ut till bl.a. 
handläggare och kontaktpersoner vid kommunalförbunden. Det sker även en avstämning med miljönämnden, 
kulturnämnden och Västsvenska turistrådet via ärendeforum. 
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Utöver de insatser där VGR centralt medfinansierar de delregionala tillväxtmedlen finns även 
tillväxtmedlen till för satsningar som har en tydlig koppling till den kommunala nivån. Ett sådant 
exempel är Nyföretagarrådgivning.  

Hantering/sökkriterier 
Vid flera av intervjuerna framgår att tillväxtmedlen är av stor betydelse. Hanteringen av 
tillväxtmedlen skiljer sig åt vad gäller användningen vid de olika kommunalförbunden respektive 
BRG. För Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal har ett ansökningsförfarande använts men där det under 
de senaste åren håller på att ändras för såväl Fyrbodal som Sjuhärad. VGR har inte ställt krav vad 
gäller vilka uppgifter som tas in från projektsökande. Merparten av projektägarna är externa men i 
Fyrbodal och i Skaraborg finns även insatser som drivs av kommunalförbunden själva. De skriftliga 
riktlinjer som finns är som tidigare angetts överenskommelsen, VG2020 inklusive uppföljnings- och 
utvärderingsplan samt genomförandeplaner. Det finns även rutiner kring kommunalförbundens 
rekvirering av medel.  

I Göteborgsregionen använder BRG enbart medlen till att medfinansiera verksamhet som de själva 
bedriver. Tillväxtmedlen används både till personal och till aktiviteter. BRG lyfter att de har 
projektledare/projektsamordnare för de olika insatserna samt även kommunikatörer och 
administratörer. BRG hade under tillväxtprogrammet ett antal projektanställda som 
medfinansierades av tillväxtmedlen. Det var inte en fungerande modell i längden och innebar att BRG 
istället anställde personerna och använde tillväxtmedel för att finansiera tjänsterna.  

I överenskommelsen anges att de delregionala tillväxtmedlen ska medfinansieras till 50 procent av 
kommunala medel.  Representanterna för GR lyfter detta som ett problem samt att det skapar en 
otydlighet då direktfinansiering godkänns i de projekt som medfinansieras av 
regionutvecklingsnämndens ordinarie projektmedel. Både BRG och GR lyfter att de själva är 
projektägare och har en projektfinansierad organisation där de söker medel från till exempel EU. Om 
BRG får förfrågningar om projektmedel från externa sökande hänvisar de t ex till VGR, EU, Vinnova 
och Tillväxtverket.  

GR lyfter att de strävar efter ett långsiktigt lärande i medlemskommunerna och att genom 
utvecklingsarbete kan deras ordinarie verksamhet växlas upp. Det kan till exempel vara att driva 
projekt för några kommuner, men att sedan, utifrån att resultatet är bra, implementera detta i alla 
kommuner i Göteborgsregionen. Det ska handla om strategiska projekt. GR betonar att om 
medlemspengar ska användas i projekt så bör alla kommuner delta. GR kan arbeta på uppdrag av en 
kommun eller till och med en stadsdel men det ska i så fall gynna hela området. Ett exempel från GR 
är ett ESF-finansierat projekt om studieavbrott. Sju kommuner var med från början med olika typer 
av finansiering. Efter projektslut implementerades resultatet i samtliga kommuner.  

Fyrbodals kommunalförbund har beviljat både projekt/förstudier samt haft avtal med ett fåtal 
aktörer, exempelvis Innovatum. Tidigare användes ansökningshandlingar med tillhörande 
uppföljningsunderlag som projektrapport och rekvisition. I juni 2015 beslutade direktionen att 
arbetet ska formeras på ett annat sätt från och med 2016. Ansökningshandlingarna togs därefter 
bort från deras hemsida. Det innebär att Fyrbodals kommunalförbund inte kommer att ta emot några 
ansökningar om finansiering av projekt och verksamheter. Medlen kommer enligt hemsidan att 
”uteslutande kopplas till våra upphandlingar, riktade avtal och egen verksamhet”11. Ambitionen är 
att fokusera och att rikta tillväxtmedlen till områden som är prioriterade av Fyrbodals 
kommunalförbund. Ett önskemål är att ungefär halvera antalet insatser för att på detta sätt bättre 
kunna följa upp.  

                                                           
11 www.fyrbodal.se 
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I de handlingar som tidigare använts får sökande välja den av de tjugo prioriterade frågor som 
Fyrbodal fokuserar på i sin genomförandeplan. I Fyrbodals genomförandeplan anges att de tjugo 
frågorna man fokuserar på är sådana som är avsedda för ett gemensamt arbete i Fyrbodal. En insats 
som medfinansieras ska inte vara för en eller två kommuner. De går förvisso in i till exempel 
tillväxtdagar som genomförs i en kommun, men då är stödet riktat för att få dit andra kommuner. 
Deras krav har varit en geografisk utökning. Sedan kan det finnas projekt som har fokus på till 
exempel Dalsland, Bohuslän osv.  

Med anledning av ett politiskt beslut genomförde Boråsregionens kommunalförbund under 2012 en 
översyn av hanteringen av tillväxtmedlen, med fokus på kriterier/anvisningar och ansvarsfördelning. 
Arbetet med kriterierna integrerades i framtagandet av den delregionala genomförandeplanen av 
VG2020. Av de nio utvalda prioriterade frågorna ska sökande ange vilket område projektet kan 
relateras till. Enligt aktuellt styrdokument för hanteringen av tillväxtmedel i Sjuhärad måste projektet 
ligga i linje med en eller flera av dessa målfrågor för att vara stödberättigat. En annan viktig 
utgångpunkt är att projekten ska genomföras i samverkan två eller flera kommuner emellan. 
Ambitionen är att medlen ska åstadkomma effekter i hela delregionen och därmed vara till 
gemensam nytta i Sjuhärad. ”Det handlar om att utveckla en delregion där kommungränser är 
utsuddade och där invånare och näringsidkare kan ta del av hela Sjuhärads utbud.” 

I översynen framgår att utvecklingen hos Boråsregionens kommunalförbund har gått från ett öppet 
ansökningsförfarande med relativt få sökande till utlysningar med hårdare ställda kriterier. De har 
kunnat se en ökning av projektens antal och komplexitet, samtidigt som tillväxtmedlen i allt större 
utsträckning har blivit låsta till mer eller mindre permanenta satsningar. En avvägning som diskuteras 
är huruvida tillväxtmedlen ska fördelas på nystartade utvecklingsprojekt kontra strategiska 
långsiktiga insatser. Bådadera ses som betydelsefulla för den lokala tillväxten och en riktlinje på 50-
50 föreslås i underlaget. Av 2014 års tillväxtmedel från regionutvecklingsnämnden avsattes 3 250 tkr 
av totalt 7 120 tkr till mer långsiktiga satsningar, dvs. en fördelning på 46-54 procent. 

Som ett resultat av uppföljningen fick kommunalförbundet en överblick över de fleråriga 
satsningarna, varav flera inte ansågs vara lönsamma. Sättet att hantera de delregionala 
tillväxtmedlen kom att förändras, med nya mål och sökkriterier. I intervjun med 
regionutvecklingsdirektören på Boråsregionens kommunalförbund, Joakim Svärdström, framgår att 
tillväxtmedlen från och med 2015 inte kommer att användas till långsiktiga åtaganden såsom tidigare 
3-åriga avtal. Avtalen har inneburit ett årligt bidrag till befintlig verksamhet och har löpt ut vid 
årsskiftet 2014/2015. De organisationer som berörts av avtalen kommer fr.o.m. 2015 att behöva 
bedriva sin verksamhet i projekt och ansöka om tillväxtmedlen i konkurrens med övriga aktörer. Det 
nya tillvägagångssättet är tänkt att driva på utvecklingen och skapa mer dynamik i det regionala 
tillväxtarbetet. Ytterligare en förväntad positiv effekt är en tydligare kommunal samverkan. Avsaknad 
av verksamhetsbidrag kräver att aktören lyfter blicken från sin egen organisation och i högre grad 
samverkar med andra. Joakim Svärdström bedömer att berörda organisationer kommer att finnas 
kvar, men att de kommer att behöva bedriva sitt arbete på annat sätt än tidigare. Sedan intervjun 
med regionutvecklingsdirektören på Boråsregionens kommunalförbund genomfördes i augusti -15 
har beslutande politiker till viss del ändrat uppfattning i frågan. I september -15 öppnade 
kommunalförbundets direktion för möjligheten att kunna tilldela tillväxtmedel för basverksamhet 
2016. Ulf Olsson (S), ordförande i direktionen, förklarar att det blir en bedömning från fall till fall 
utifrån en begränsad mängd medel.12 

Skaraborg anger att genomförandeplanen är ett viktigt styrdokument för kommunalförbundets 
fortsatta arbete. För arbetet med tillväxtfrämjande insatser finns ett tillväxtutskott som bedömer och 
beviljar fördelning av tillväxtmedlen för genomförandet av den delregionala tillväxtstrategin. Ett 
antal urvalskriterier finns med i ansökningshandlingarna där det t ex anges att insatser av regional 

                                                           
12 Borås Tidning 2015-09-19 ”Organisationerna får sitt stöd ändå”, Näringsliv s. 19 
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betydelse med spridningseffekter över en större del av Skaraborg prioriteras. Likaså prioriteras 
långsiktigt hållbara program där en bred samverkan mellan olika aktörer sker, insatser som har 
förutsättningar att erhålla medfinansiering från andra aktörer och program samt insatser där ett 
flertal aktörer från näringsliv och/eller social ekonomi aktivt medverkar.   

Skaraborg har, till skillnad från Fyrbodal och Sjuhärad, inte aviserat några större förändringar i den 
fortsatta hanteringen/ansökningsförfarandet vad gäller tillväxtmedlen.  

 

Administrativa rutiner 
När det gäller de administrativa rutinerna; rekvirering av tillväxtmedel och rapportering av projekten 
arbetar VGR och kommunalförbunden, utöver Göteborgsregionen, utifrån samma kriterier och 
likartade blanketter.  

Boråsregionens kommunalförbund använder en årlig utlysning som modell för hanteringen av 
tillväxtmedel. Ansökningsblanketten liknar den som fastställts för regionutvecklingsnämndens 
projektmedel, men med ett tydligare krav på kommunal samverkan. Även rutiner för rekvirering och 
rapportering är i stort sett de samma som för regionutvecklingsnämndens projektmedel. 
Projektägaren ska redovisa nedlagda kostnader och bifoga underlag som styrker dessa. Det krävs 
minst en avstämning i halvåret och högst två månader efter projektets avslut. 
 
Kommunalförbundet i Skaraborg har ett löpande ansökningsförfarande för genomförande av projekt 
som ligger i linje med genomförandeplanen och de prioriterade frågorna som lyfts. Tillväxtutskottet, 
som bedömer och beviljar fördelning av tillväxtmedlen, har möten minst sex gånger per år. Datum 
för tillväxtutskottets möten och senaste ansökningsdatum då en komplett ansökan ska ha kommit in 
för att kunna tas upp till beslut anges på kommunalförbundets webbsida.  

Fyrbodal har, som tidigare lyfts, haft ett ansökningsförfarande där direktionen fattar beslut om 
medel efter beredning av Arbetsutskottet. I vissa fall underlättas arbetet för projektägare, för till 
exempel Innovatum godtar Fyrbodal den redovisning som Västra Götalandsregionen begär. Det 
skulle enligt Fyrbodal även kunna ske en utökad samordning och ett gemensamt 
ansökningsförfarande, i de verksamheter som medfinansieras av både Fyrbodal och VGR centralt. 
Det finns från Fyrbodal dock en uppfattning att Västra Götalandsregionen fokuserar ”lite mycket på 
siffror och antalet bockar”. Har ett projekt en trovärdig och bra modell borde det vara tillräckligt. Lars 
Lindén lyfter Drivhuset som exempel där det för Fyrbodal är viktigt att de når studenterna i sitt 
attitydarbete snarare än att mäta antalet nystartade företag.  
 
BRG ser tillväxtmedlen som en typ av verksamhetsbidrag, det vill säga de ingår som del i ordinarie 
budget och används till specifika satsningar. Dock utgör de ett viktigt bidrag till verksamheten och 
möjliggör viktiga insatser. 

Göteborgsregionens kommunalförbund tilldelades, som tidigare nämnts, tillväxtmedel för första 
gången 2015. Som kommunalförbundet påpekat var hanteringen oklar och de hade föredragit en 
snabbare och mer centraliserad fördelning av medlen. 

Någon genomgång av vad projektägare anser om hanteringen har inte genomförts. Kontakt har tagits 
med en projektägare, Gothia Innovation, som är ett exempel på en aktör som återkommande 
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bedriver projekt som samfinansieras av VGR och kommunalförbunden. Vidare har slutsatserna från 
en metautvärdering13 som genomfördes under 2012 gåtts igenom.  

Det finns en samsyn i hanteringen och inga tecken på upplevt dubbelarbete från Gothia Innovation 
AB, säger Pernilla Ansgariusson, ekonom. Hon beskriver hanteringen som smidig: 

”När det gäller de projekt som samfinansieras av VGR och Skaraborgs kommunalförbund utgör 

redovisningen inga problem. Det finns en etablerad samverkan. Samma blankett och underlag som 

Gothia Innovation skickar in till VGR godtas av kommunalförbundet, då de har samma 

granskningsförfarande.”  

I metautvärderingen framgår att utvärderingar i vissa fall lyfter fram bristen på samordning mellan 
olika finansiärer. Man talar inte specifikt om genomförandet av de delregionala tillväxtmedlen men 
säger att ”det faktum att finansiärerna sinsemellan både har olika mål och förväntningar och 
härigenom också ställer olika krav lyfts av utvärderarna fram som ett problem för projekten och 
dessa aktörer.” Det gällde till exempel i en utvärdering som genomfördes 2012 gällande Attityder i 

entreprenörskap14 och i en utvärdering av marintekniskt forums interna projektarbete15. I den 
sistnämnda lyftes bland annat fram att kommunikationen med finansiärer upplevdes som mycket 
omfattande och tidskrävande.  

Ansvarsfördelning kopplat till genomförande  
När det gäller hanteringen av de delregionala tillväxtmedlen är det en faktor som genomgående i 
intervjuerna med företrädarna på kommunalförbunden lyfts fram som ett problemområde - 
ansvarsfördelningen mellan VGR och kommunalförbunden.  Kommunalförbunden skulle vilja ha en 
ökad dialog kring aktiviteter som de tre nämnderna16 går in i. Det läggs ner ”mycket energi för att 
söka, upphandla och följa upp”. Det kanske kunde effektiviseras om det gjordes samlat.  

Lars Lindén, förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund, ser en möjlighet i att till exempel Västra 
Götalandsregionen skulle kunna finansiera de insatser som alla kommunalförbund medfinansierar, 
som Ung företagsamhet. Fyrbodal kunde då fokusera på särarten.  Men han ser även att det kan 
finnas ett värde i att kommunerna är med och medfinansierar, vilket gör att det är förståeligt med ett 
system där vissa insatser stödjs dubbelt. Lars Lindén lyfter även att Västra Götalandsregionen ger 
kommunalförbundet ett stort förtroende. De aktiviteter som de har gått igenom har inte ifrågasatts. 
Det har varit kommunalförbundets bedömning som gällt. Avstämningen mellan Västra 
Götalandsregionen och Fyrbodal i enskilda insatser kan bli bättre även om det enligt Lars Lindén har 
blivit bättre i och med att projektgruppens anteckningar skickas ut till kommunalförbunden.  

För Boråsregionen framhåller Joakim Svärdström att en stor del av problematiken är den bristfälliga 
dialogen VGR och kommunalförbunden emellan. Många gånger är projektet avstämt och klart mellan 
sökande och VGR (och ev. övriga kommunalförbund) och först därefter blir de på Boråsregionens 
kommunalförbund informerade om projektet. Konsekvensen blir att de känner sig tvingade att 
finansiera en satsning de inte tror på, eller inte har resurser till. Istället för att sökande i fråga 
kontaktar VGR och de olika kommunalförbunden, borde vi på regional och delregional nivå gå 
samman och komma överens om vad vi bedömer vara viktigt för utvecklingen, menar Joakim 
Svärdström. Hans förslag är att VGR bör ansvara för bidrag till befintlig verksamhet, även de som 
bedrivs delregionalt. Han poängterar den ineffektivitet som blir resultatet av att samma aktör söker 

                                                           
13 Metautvärderingen genomfördes av Kontigo AB på uppdrag av regionutvecklingssekretariatet. Syftet var att 
sammanställa, analysera och bearbeta resultaten från ett antal genomförda utvärderingar under senaste 
Tillväxtprogramperiod. Rapporten återfinns på http://www.vgregion.se/utvardering/metaanalys 
14 Kontigo, 2012 
15 Högskolan Väst 2010 
16 Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden.  
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medel och rekvirerar från fem olika finansiärer, istället för att ha en beslutsprocess och ett 
pengaflöde – det blir fem gånger så mycket administration. Den delregionala förankringen behöver 
enligt Joakim Svärdström inte försämras med ett sådant förfarande, eftersom projektägarens 
kontakter med kommunalförbundet ändå är begränsade. Oftast ses de som en finansiär, inte en 
samarbetspartner.  

Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör vid Skaraborgs kommunalförbund, efterlyser mer 
gemensamma diskussioner kring vad vi ska stödja med offentliga medel. Att vi finansiärer umgås på 
ett mer tydligt sätt och informerar varandra. Skaraborg ser tillväxtmedlen som mycket viktiga, inte 
minst för att de bidrar till att binda ihop delregionerna. Pengarna fungerar som incitament för att 
samverka och få igång gemensamma aktiviteter. Det är dock ganska lite pengar sett till RUNs totala 
budget men de bidrar ändå till att få lokalt tänk i ett tillväxtperspektiv. Skaraborg anser att både 
större strategiska satsningar och mindre projekt ska få finnas men att det bör finnas en grundstruktur 
där satsningarna kompletterar varandra istället för att konkurrera. VGR skulle eventuellt kunna 
ansvara för vissa områden, t ex nyföretagarsupport, istället för att aktörerna tar kontakt med alla 
kommunalförbund och pratar med olika personer. Det blir rörigt för alla parter och det finns större 
risk för missförstånd. För att avgöra vem som ska få medel borde resultat och effekter följas upp 
bättre. Skaraborg lyfter kompetensplattformsarbetet som ett bra exempel på samverkan mellan VGR 
och kommunalförbundet där t ex information och avstämning mellan parterna fungerat bra.  

Skaraborg tycker att arbetet med att ta fram genomförandeplanen utifrån tillväxtmålen skapade ett 
mycket starkt engagemang i partnerskapen. Däremot upplevdes delar av processen som otydliga,  
t ex vad som förväntades av delregionerna och vilket mandat de hade. Skaraborg anser att det lokala 
engagemanget överprövades då Skaraborg arbetat fram vilka områden och prioriterade frågor de 
ville satsa på och VGR sedan ifrågasatte varför Skaraborg inte hade prioriterat vissa frågor.  

Göteborgsregionens kommunalförbund anser att möjligheten att genomföra projekt och insatser 
under 2015 utifrån de delregionala tillväxtmedlen som tilldelats GR har bidragit positivt till utveckling 
i Göteborgsregionen och måluppfyllelse inom VG2020. Det finns en önskan från GRs sida att fortsatt 
få ta del av de delregionala tillväxtmedlen för att bidra till måluppfyllelse av de prioriterade 
områdena inom VG2020 inom ramen för de sakpolitiska områden som GR arbetar med.   

Representanterna för GR skulle vilja ha en ökad dialog och tydlighet för att kunna ha framförhållning 
i sitt arbete. De upplever även ett för stort fokus på näringslivsfrågor, till exempel i den 
tjänstemannagrupp som har träffats vid ett par tillfällen kopplad till Västgruppen. De skulle vilja 
kunna diskutera alla frågor som rör VG2020, till exempel förhållandet stad-land och sociala 
utmaningar. De jobbar just nu till exempel mycket med flyktingfrågan och har konkreta idéer. GR 
skulle vilja att VGR blev tydligare utifrån vad VGR vill ha ut av de delregionala uppdraget och de 
saknar en diskussion om uppväxling. 

När det gäller hanteringen av tillväxtmedlen upplever Business Region Göteborg det ibland som att 
”vi ger och tar”. Det är mycket administration och pengafördelning utifrån att medlen får ansökas 
utifrån det som genomförs. Intressant vore enligt BRG att utreda var pengarna används bäst, dvs. 
vilka effekter det blir. Idag bygger det på en medfinansieringsstruktur, där det ingår en 
hävstångseffekt. Även om BRG kan se att det kan finnas behov av stimulansmedel och krav på 
redovisning hur man har växlat upp.  
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Frågor för fortsatt diskussion 
Som angavs inledningsvis är syftet med denna rapport att belysa de delregionala tillväxtmedlen som 
fördelas årligen i enlighet med regionutvecklingsnämndens detaljbudget till kommunalförbunden i 
Västra Götaland och Business Region Göteborg. Syftet är även att lyfta upp och belysa ett antal 
frågor som underlag inför diskussioner kring framtida arbetsformer och rutiner. Detta är viktigt inte 
minst för att VG2020 har en bredare ansats än vad tidigare tillväxtprogram hade. De 
sammanfattande kommentarerna följer i stort de rubriker som finns i rapporten.  

I de delregionala genomförandeplanerna framgår inom vilka områden kommunalförbunden kommer 
att inrikta sitt tillväxtarbete. Boråsregionen har med sina nio prioriterade frågor gjort en snävare 
avgränsning jämfört med Fyrbodal (20) och Skaraborg (19). Frågor som dessa kommunalförbund ser 
som prioriterade är de som berör entreprenörskap, SMF, samordning av utbildningssystem, 
landsbygdsutveckling och besöksnäring. Göteborgsregionens genomförandeplan är integrerad i flera 
styrdokument som enligt Göteborgsregionens kommunalförbunds hemsida täcker in alla 32 frågor. 
De delregionala tillväxtmedlen från regionutvecklingsnämnden som beslutas i Göteborgsregionen är 
dock enbart fokuserade på näringslivsutveckling. Det lyfts även önskemål om en i vissa fall ökad 
tydlighet samt i andra fall minskad styrning. Med denna typ av bredd finns en utmaning i att följa upp 
insatser gentemot genomförandeplanerna.  
 
Det finns som uppföljningen visar, en variation i hur de delregionala medlen hanteras och används. 
VGR har inte haft för avsikt att styra medlen som är decentraliserade till delregional nivå. Det lyfts 
dock ett behov av ökad samverkan och dialog. Nedan följer vissa frågeområden som lyfts i 
uppföljningen och som kan diskuteras vidare.  

Strategiska insatser 
Ett flertal aktörer som bedriver arbete inom entreprenörskap och företagande fick 2014 tillväxtmedel 
i samtliga delregioner (Göteborgsregionen undantaget). Dessa är Drivhuset, Ung Företagsamhet och 
Connect Väst. Även Science Parks medfinansieras med delregionala tillväxtmedel. I 
Göteborgsregionen används, som tidigare nämnts, inte tillväxtmedel till projekt utan till verksamhet 
som BRG och GR själva driver, men som tidigare lyfts medfinansierar de även vissa verksamheter 
men då inte med tillväxtmedel från regionutvecklingsnämnden. Frågor att diskutera är bland annat:  

• Borde VGR gå in och ta hela VGR-finansieringen för verksamheter som genomförs i alla 
delregioner? Hur skulle i så fall ett sådant upplägg se ut för att även fortsättningsvis till 
exempel säkra den delregionala och kommunala medverkan i utvecklingsfrågor? Hur skulle 
ett sådant upplägg påverka nivån på de decentraliserade medlen till kommunalförbunden 
och BRG? Slutligen, vad skulle avgöra vilka insatser som skulle bedömas vara aktuella?  

• Vilken roll och vilket ansvar ska VGR annars ta i att säkra finansiering för aktörer som verkar 
delregionalt utifrån betydelsen/behovet av en regional balans? 

• Finns det andra sätt att organisera de delregionala tillväxtmedlen än som görs idag, t.ex. 
borde en viss del av tillväxtmedel vara fria att söka centralt från VGR för att än mer hänsyn 
ska tas till resultat och effekter?  

Motfinansiering 

En princip som finns för de delregionala tillväxtmedlen är att VGRs medel motfinansieras med lika 
mycket kommunala medel. Detta baseras på att beslutsfattandet har decentraliserats. Uppföljningen 
visar att VGR i vissa fall medfinansierar mer än 50 procent, då även centrala projektmedel går till ett 
projekt. Vidare finns det för BRG och GR en hantering som inte utgörs av en sökprocess utan där 
tillväxtmedlen integreras i deras ordinarie verksamhet. Frågor att lyfta är: 

• Fungerar principen 50-50 på ett bra sätt för att till exempel skapa ett kommunalt 
engagemang som visas genom finansiering?  
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• Borde det finnas en möjlighet att växla upp med direktfinansiering? Och hur påverkar detta i 
så fall det decentraliserade beslutsfattandet?  
 

Gemensamt ansökningsförfarande  
Som uppföljningen visar är det flera aktörer som både söker medel från VGR centralt och 
delregionalt. Ett område att arbeta vidare med kan vara att se över möjligheterna för VGR att ta fram 
ett gemensamt ansökningsförfarande, inkl. rapportering och rekvirering. Fråga att beröra:  

• Hur skulle det fungera (administrativt, delregionala krav) i syfte att såväl underlätta för 
sökande som att undvika dubbelarbete?  
 

Dialog 

Brist på dialog mellan VGR, kommunalförbunden och BRG lyfts genomgående i denna uppföljning 
och är samtidigt en förutsättning för att ett bra genomförande. Det handlar om att få kunskap i vilka 
projekt som är på gång. Projektgruppens listor verkar inte vara tillräckliga alternativt når inte fram. 
Det handlar även om att VGR behöver få in bra underlag från kommunalförbunden och BRG för att 
säkerställa att medlen används enligt överenskommelsen samt att i VG2020-uppföljningar kunna 
synliggöra delregionernas engagemang. Dialog är den kanske viktigaste framgångsfaktorn i 
sammanhanget. Att skapa förutsättningar för dialog, i rätt forum. Frågor att diskutera är bland annat: 

• Hur kan dialogen mellan VGR och kommunalförbunden samt BRG utvecklas?  
• Kan tidigare arbetssätt med kontaktpersoner vara aktuell?  

• Hur mycket bör politiken involveras?  
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Bilaga 1: Genomförandeplaner och VG2020 
 

 Fyrbodal Sjuhärad Skaraborg 
Göteborgs-
regionen 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION     

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 
företagande 

    

1. Stimulera ökat entreprenörskap  X X X X 

2. Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och 
starta företag 

X  X X 

3. Främja konkurrenskraftiga små och medelstora 
företag 

X X X X 

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på 
styrkeområden 

    

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

   X 

5. stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers 
internationella konkurrenskraft 

  X X 

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

X  X X 

7. Stimulera nationella och internationella samarbeten 
inom forskning och innovation 

   X 

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

  X X 

EN REGION FÖR ALLA     

Bryta utanförskap och stärk kopplingarna mellan 
utbildning och arbetsliv 

    

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

X  X X 

10. Öka samverkan mellan eftergymnasial utbildning och 
arbetslivet 

X  X X 

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

X   X 

12. Lösa större städers utmaningar kring utanförskap och 
segregation 

   X 

Livslångt lärande för ökad delaktighet och 
konkurrenskraft 

    

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

  X X 

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

X  X X 

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

X   X 

16. Utveckla samordning inom utbildningssystemet för 
att möta framtidens kompetensbehov  

X X X X 

Tillgång till kommunikation      

17. Investera i transportinfrastruktur som driver regional 
och nationell utveckling 

X  X X 

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

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

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

 X X X 

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 

   X 

22. Genomföra fler breda överenskommelser och initiativ 
för hållbar utveckling  

   X 

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

X X X X 

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

X X  X 

Ansvarsfull och hållbar konsumtion      

25. Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och 
kommunicera hållbara värderingar 

  X X 

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

X   X 

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR     

En ledande kulturregion med fokus på delaktighet     

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

X X  X 

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

X  X X 

Ökat utbyte med omvärlden     

29. Öka närvaro och påverkan nationellt och 
internationellt 

   X 

30. Satsa på internationell mötesindustri, evenemang 
och på att stärka besöksnäringen 

X X X X 

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

X   X 

32. Locka investeringar och nyetableringar till Västra 
Götaland 

X  X X 
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Bilaga 2: Intervjupersoner 

 
• Per-Olof Hermansson, förbundsdirektör Skaraborgs kommunalförbund 

• Lars Lindén, förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund 

• Joakim Svärdström, regionutvecklingschef Boråsregionens kommunalförbund 

• Pernilla Ansgariusson, controller och HR vid Gothia Science Park 

• Eva-Lena Albihn, vVD/Ekonomidirektör, Business Region Göteborg 

• Helena Söderbäck, Förbundsdirektör Göteborgsregionens kommunalförbund 

• Cecilia Bokenstrand, Välfärd, Göteborgsregionens kommunalförbund 

• Maria Sigroth, Miljö och samhällsbyggnad, Göteborgsregionens kommunalförbund 

• Haris Huric, Ekonomienheten, Ekonomichef, Göteborgsregionens kommunalförbund 

• Agneta Mårdsjö, chef näringslivsavdelningen, Västra Götalandsregionen 
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Bilaga 3: RUN tillväxtmedel delregioner – beslutade projekt/insatser 2014 
 

Fyrbodal 

 
 

 

Business Region Göteborg 

 

 

 

 

Projektnamn Projektägare

Tillväxtmedel 

(RUN)

Kommunal 

medfinansiering

Övriga medel 
(här kan även övriga 

projektmedel från 

RUN ingå) Totalt

Affärsdriven Miljöutv. Insatsområden Fyrbodals kommunalförbund 349 500 699 000 349 500 1 398 000

Innovatum AB - Uppdragsavtal Innovatum AB 1 450 000 1 450 000 0 2 900 000

Avtal - Leverans av Nyföretagarrådgivning Stiftelsen Nyföretagarcentrum 703 175 703 175 0 1 406 350

Avtal - leverans av Entreprenörsutbildning Stiftelsen Nyföretagarcentrum 63 000 63 000 0 126 000

Avtal - Leverans av Rådgivning & affärsutveckling Coompanion 182 687 182 688 0 365 375

Avtal - Leverans av Attityder till Entreprenörskap Drivhuset vid HV 105 975 105 975 0 211 950

Omställningskontoret + Trollhättan stad 300 000 1 300 000 3 000 000 4 600 000

Entreprenörskapsarenan Bohuslän med Entreprenörsparken
Entreprenörsarenan Bohuslän, 
Ideell förening 250 000 1 000 000 1 089 000 2 339 000

Ung Företagsamhet Fyrbodal Ung Företagsamhet Fyrbodal 375 000 375 000 1 456 000 2 206 000

Connect Väst Fyrbodal - Entreprenörskap i Fyrbodal Connect Väst 400 000 400 000 1 890 000 2 690 000

Maritim klusterbildning
Svenskt Marintekniskt Forum, 
ideell förening 350 000 350 000 3 000 000 3 700 000

Produktionsanalys IUC Väst AB 211 650 211 650 987 700 1 411 000

StyrelseAkademin Fyrbodal StyrelseAkademin Fyrbodal 175 000 175 000 876 500 1 226 500

Företagsakuten VG BRG AB 90 000 630 000 900 000 1 620 000

Sillens framtid i skärgårds- och destinationsutveckling Södra Bohuslän Turism AB 22 500 22 500 135 000 180 000

Generatorkonferensen 2014 Innovatum AB 100 000 200 000 0 300 000

Vänersamarbetet Västra Götalandsregionen 125 000 875 000 500 000 1 500 000

Gränssymbios Dals-Eds kommun 74 000 74 000 0 148 000

KINA - vår nya tillväxtmarknad Uddevalla kommun 64 000 114 000 0 178 000

Uddevallasymposiet i Uddevalla 2014 Högskolan Väst 50 000 200 000 600 000 850 000

Entreprenöriellt lärande på YH och AF Drivhuset vid HV 50 000 150 000 1 900 000 2 100 000

Lokalregister för Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund 51 000 51 000 0 102 000

Entreprenörsdagen 2014 Fyrbodals kommunalförbund 100 000 165 000 280 000 545 000

Näringslivssamverkan mellan kommunerna i Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund 75 000 75 000 0 150 000

Scandinavian Sicence Cluster Fyrbodals kommunalförbund 75 000 195 000 395 000 665 000

Förstudie Forum Blå Tillväxt Skagerrak-Kattegat Svinesundskommittén 12 500 12 500 312 500 337 500

Omställningkontoret + 2015 Trollhättan stad 500 000 1 500 000 3 000 000 5 000 000

Kompetensmäklarfunktioner i Fyrbodal - Pilotprojekt Fyrbodals kommunalförbund 200 000 1 314 400 1 514 400 3 028 800

Förstudie - Convetion Buerau i Uddevalla Uddevalla kommun 94 100 94 100 0 188 200

Bohusbiennalen 23 oktober Uddevalla näringsliv 25 000 25 000 350 000 400 000

Förstudie iMedtech 2.0 Uddevalla kommun 200 000 200 000 0 400 000

Entreprenörskap på schemat Drivhuset vid HV 175 000 175 000 170 000 520 000

Förstudiemedel Fyrbodals kommunalförbund 484 023 0 0 484 023

Summa 7 483 110 13 087 988 22 705 600 43 276 698

Projektnamn Projektägare

Tillväxtmedel 

(RUN)

Kommunal 

medfinansiering

Övriga medel 
(här kan även övriga 

projektmedel från 

RUN ingå) Totalt

Förstudier/tillväxtanalys Business Region Göteborg AB 963 432 1 013 700 547 752 2 524 884

Kluster & Branschutveckling Business Region Göteborg AB 6 759 830 6 759 830 13 010 476 26 530 136

Företagsutveckling (delar som omfattas av tillväxtmedel) Business Region Göteborg AB 7 276 738 7 276 738 11 976 660 26 530 136

Summa 15 000 000 15 050 268 25 534 888 55 585 156



  
 

28 
 

Boråsregionen 

 

 

Skaraborg 

 

 

Projektnamn Projektägare

Tillväxtmedel 

(RUN)

Kommunal 

medfinansiering

Övriga medel 
(här kan även övriga 

projektmedel från 

RUN ingå) Totalt

Fashion Gallery Marketplace 296 500 696 000 1 200 000 2 192 500

Modeinkubatorn Inkubatorn i Borås 300 000 300 000 2 108 000 2 708 000

ProBiz IUC Sjuhärad 250 000 250 000 615 000 1 115 000

UCI och Velofondo Vårgårda Cykelklubb 250 000 590 000 1 050 000 1 890 000

Kompetensplattformen Boråsregionen Boråsregionen 600 000 600 000 0 1 200 000

Vård- och omsorgscollege Boråsregionen Boråsregionen 494 500 494 500 0 989 000

Hållbart entreprenörskap i skolan Ung Företagsamhet Älvsborg 125 000 125 000 750 000 1 000 000

Mötas för att vara, lära och känna Navet 758 875 758 875 3 158 000 4 675 750

IFS Rådgivning Almi Företagspartner Väst 100 000 100 000 200 000 400 000

Industrinatten IUC Sjuhärad 325 000 325 000 1 050 000 1 700 000

Broschyr Gårdsbutiker i Sjuhärad Leader Sjuhärad 17 500 17 500 0 35 000

Våga vandra i Sjuhärad Näringsliv Ulricehamn AB 407 625 511 875 0 919 500

Ung Företagsamhet Älvsborg Ung Företagsamhet Älvsborg 375 000 375 000 2 855 000 3 605 000

Drivhuset (Entreprenöriellt lärande för studenter) Stiftelsen Drivhuset Borås 400 000 400 000 2 690 000 3 490 000

Nyföretagarcentrum Sjuhärad Nyföretagarcentrum Borås 300 000 600 000 500 000 1 400 000

Connect (Tillväxt Sjuhärad) Connect Väst 500 000 500 000 3 991 000 4 991 000

Smart Textiles Högskolan i Borås 1 500 000 1 500 000 48 585 000 51 585 000

Hållbart företagande för esteter Ung Företagsamhet Älvsborg 60 000 0 30 000 90 000

Utbildningsplattform för resurs och avfallsåtervinning Boras Waste Recovery 60 000 0 0 60 000

Summa 7 120 000 8 143 750 68 782 000 84 045 750

Projektnamn Projektägare

Tillväxtmedel 

(RUN)

Kommunal 

medfinansiering

Övriga medel 
(här kan även övriga 

projektmedel från 

RUN ingå) Totalt

Affärsutvecklare destination Skaraborg Skaraborgs Kommunalförbund 1 197 500 1 197 500 0 2 395 000

Strukturbild Skaraborg Skaraborgs Kommunalförbund 303 570 303 570 384 000 991 140

IDC West Sweden bas IDC West Sweden AB 500 000 500 000 3 750 000 4 750 000
Skaraborgsprogrammet 2.0 "Behovsinventering och 
coachning IDC West Sweden AB 1 250 000 1 250 000 2 500 000 5 000 000
Skaraborgsprogrammet 2.0 "Ökat entreprenörskap och en 
utvecklad IT-bransch" Gothia Innovation AB 900 000 900 000 1 800 000 3 600 000
Skaraborgsprogrammet 2.0 "Mentorskap och livslångt 
lärande" Högskolan i Skövde 500 000 500 000 5 400 000 6 400 000

Förlängning av PKC (ProduktionsKompetensCentrum) IDC West Sweden AB 250 000 250 000 1 250 000 1 750 000

Connect Väst Skaraborg Connect Väst 425 000 425 000 1 425 000 2 275 000

FöretagsAkuten Business Region Göteborg 90 000 90 000 180 000 360 000

Investeringsfrämjare besöksnäring Skaraborgs Kommunalförbund 250 000 250 000 0 500 000

Ung Företagsamhet - implementering grundskolekoncept Ung Företagsamhet Skaraborg 66 000 66 000 0 132 000

E-spridning Drivhuset Skaraborg 150 000 150 000 600 000 900 000

Nyföretagande Skaraborg Nyföretagarcentrum Skaraborg 550 000 550 000 450 000 1 550 000

IFS Affärsrådgivning ALMI Väst AB 100 000 100 000 100 000 300 000

EDCS - Equality Development Center Skaraborg
Equality Development Center 
Skaraborg ek. förening 150 000 150 000 1 383 000 1 683 000

Teknikcollege Skaraborgs Kommunalförbund 245 500 245 500 99 000 590 000

Nationellt centrum för måltiden Vara kommun 100 000 267 000 1 108 000 1 475 000

Förstudie Kina -nya marknadsmöjligheter Skövde kommun 70 000 0 0 70 000

Melodifestivalen i Skaraborg 2014- ett besöksnäringsprojekt Lidköpings kommun 100 000 100 000 0 200 000

Socialt entreprenörskap för lokal och regional utveckling Västergötlands Idrottsförbund 50 000 50 000 498 000 598 000

Ung rekrytering och matching för regional tillväxt Falköpings kommun 30 000 30 000 0 60 000

På Landet festival 2014 På Landet Axevalla AB 75 000 225 000 1 650 000 1 950 000

Gemensam sommarkampanj för Skaraborgs dragare Next Skövde AB 75 000 475 000 100 000 650 000

Matfest i Västra Götaland Lokalproducerat i Väst AB 25 000 25 000 42 500 92 500

Arbetsmarknadsdagar Studentkåren i Skövde 10 000 10 000 26 000 46 000
Utveckling och implementering av gemensamt 
praktikanskaffningsverktyg Skövde kommun 35 000 65 000 129 000 229 000

Summa 7 497 570 8 174 570 22 874 500 38 546 640


