
  
 PROTOKOLL 

  
  FÖRBUNDSDI REK TIO NE N D E LREG IONA LA  UT VE CKL INGS MEDEL  

 

 

PROTOKOLL DELREGIONALA UTVECKLINGSMEDEL 

 

Tid och plats 12 november 2021 kl. 14:00-15:30  

Plats: Skövde stadshus 

 

Beslutande Ledamot   ________________ Ersättare 

Katarina Jonsson, Skövde, ordf. _________________ Johan Ask, Skövde 

Jonas Sundström, Lidköping, 1:e vice ordf. __________ Rasmus Möller, Lidköping  

Anna-Karin Skatt, Tidaholm, 2:e vice ordf.  __________ Runo Johansson, Tidaholm 

Johan Abrahamsson, Mariestad, 3:e vice ordf.  ________ Janne Jansson, Mariestad 

Daniel Andersson, Essunga  __________________ Niclas Eringsfors, Essunga  

Adam Johansson, Falköping   __________________ Ingvor Bergman, Falköping 

Kent Larsson, Grästorp    __________________ Petter Johansson, Grästorp 

Carina Gullberg, Gullspång  __________________ Björn Thodenius, Gullspång 

Susanne Andersson, Götene   __________________ Åsa Karlsson, Götene 

Catrin Hulmarker, Hjo    __________________ Pierre Rydén, Hjo 

Catarina Davidsson, Karlsborg  __________________ Jonas Davidsson, Karlsborg 

Ylva Pettersson, Skara   __________________ Fredrik Nordström, Skara 

Rolf Eriksson, Tibro    __________________ Per-Olof Andersson, Tibro 

Bengt Sjöberg, Töreboda   __________________ Karin Arvidsson, Töreboda 

Gabriela Bosnjakovic, Vara   __________________ Fredrik Nelander, Vara 

 

Adjungerade  
Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  

Tehseen Aslam, HIS 

Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg  

Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Petra Wirtberg, LRF  

 
Övriga  
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund                                                   

Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund  

Isabel Eriksson, Skaraborgs Kommunalförbund 

 

 
Ärenden  

§ 1 Mötets öppnande 

Mötets ordförande Anna-Karin Skatt öppnade mötet genom att hälsa alla välkomna.  
 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes.  
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§ 3 Val av en person att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

Johan Ask utsågs att justera protokollet. 
 

§ 4 Från föregående möte 

Claes Fahlgren gav en återkoppling på föregående mötesprotokoll.  
 

§ 5 Ekonomisk lägesrapport 

Förbundsdirektionen och adjungerade har fått en ekonomisk rapport över tillgängliga medel, se bilaga.  

Beslut: Ekonomiska rapporten är mottagen och läggs till handlingarna.  

 

Beviljade projekt som avslutas och inte har utnyttjat hela sin budget, ska outnyttjade medel, enligt 
förslag från tjänstepersonal återföras till tillväxtmedlen. Dessa outnyttjade medel blir tillgängliga för nya 
projekt. 

Beslut: Direktionen bifaller tjänstepersonalens förslag att outnyttjade medel från avslutade projekt 
återförs till tillväxtmedlen och blir tillgängliga för nya projekt.  

 

§ 6 Beslutsärenden – projekt utan tidigare inriktningsbeslut 
 
 

a. Strategisk utveckling av energisystemen med Skaraborgssamverkan (SueS) 

Magnus Fredricson och Magnus Jacobsson presenterade ansökan. 

Projektsökande: Innovatum Science Park/Energikontoret Väst. Sökt belopp från Skaraborgs 
Kommunalförbund 1 500 000 kr. Projektets totalbudget 5 497 422 kr. Projektperiod: 2022-01-03 – 
2024-06-28.  

Skaraborg skalar upp nya aktörskonstellationer och biobaserade lösningar inkluderande elnät, i positiv 
effekt för att stärka innovationskraft i hela regionen. Hållbara värdekedjor utvecklas tack vare en ny nivå 
med horisontell integration på en innovativ samverkansarena. Denna ansökan om projektstöd relaterar 
till en utlysning med Energimyndigheten och vårt framväxande kluster uppmuntras fortsatt utveckling. 
Vi hjälper till att lösa knäckfrågor för både energisystemets elektrifiering och biobaserade lösningar som 
hanteras långsamt och hindrar utveckling.  

Projekt "SueS" påskyndar alltså omställningen till ett hållbart och biobaserat samhälle genom 
värdeskapande aktiviteter med aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor. Skapar en 
delregional strategi samt utveckling för kommunala energiplaner och nätutvecklingsplaner. 

Samverkan realiserar vår nya regionala utvecklingsstrategi som med kraftsamling gynnas av innovativa 
och effektfulla styrmedel. Det gynnar Sveriges största ”industribas”, livskraftiga bionäringarna i 
kombination med lösningar för elnätet. Med start i Skaraborg kan ett innovationskluster främja både 
samhällsutveckling och kommersialisering av nya smarta lösningar i värdekedjor som även leder till 
exportframgångar internationellt. 

Beslut: Direktionen beslöt finansiera projektet under 2022-01-03 – 2024-06-28 med 1 500 000 kr där 
hälften av medlen tas från de kommunala och hälften från de regionala miljömedlen.  

 

b. Framtagande av affärsmodeller för bättre funktion i befintliga elnät  

Magnus Fredricson presenterade ansökan. 

Projektsökande: Skövde Energi. Sökt belopp från Skaraborgs Kommunalförbund 467 600 kr. 
Projektets totalkostnad 669 029 kr. Projektperiod: 2021-12-01 – 2022-04-30. 
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Projektet berör kraftsamling elektrifiering i RUS 2030. Projektets genomförande kommer att skapa 
förutsättningar för en accelererad omställning genom att affärsmodeller för energilagning med flera 
tekniker etableras så att energibolagen kan erbjuda nya tekniker och lösningar. Detta kommer också 
att kunna avlasta elnäten i Skaraborg, och skapa utrymme för befintlig industri att expandera eller ny 
att etableras. 

Rolf Eriksson yrkar avslag på liggande tjänsteförslag, om avslag. 

Johan Ask yrkar bifall till liggande tjänsteförslag, om avslag. 

Beslut: Direktionen beslöt finansiera projektet under 2021-12-01 – 2022-04-30 med 467 600 kr där 
hälften av medlen tas från de kommunala och hälften från de regionala miljömedlen.  

c. Vi som arbetar med våra kroppar

Isabel Eriksson presenterade ansökan. 

Projektsökande: Körcentrum. Sökt belopp från Skaraborgs Kommunalförbund 652 115 kr. Projektets 
totalkostnad 927 400 kr. Projektperiod: 20220103 – 20230331.  

Vi ska skapa ett unikt och lättillgängligt musikaliskt verk med hög konstnärlig kvalitet och med 
utgångspunkt i vanliga människors vardag, deras arbete. Med lokala sångare, körledare och musiker. 
Verket ska bygga på den uråldriga traditionen att underlätta tungt arbete genom att sjunga men med 
dagens musikaliska influenser och texter som speglar vår tid. 

Beslut: Direktionen beslöt avslå projektet. 

d. Skaraborgs kulturarv som besöksmål

Anja Praesto, museichef Tidaholms kommun och Elinor Karlsson, chef Falbygdens museum 
presenterade ansökan.  

Projektsökande: Vänermuseet. Sökt belopp från Skaraborgs Kommunalförbund 1 565 000 kr. 
Projektets totalkostnad 2 445 000 kr. Projektperiod: 2022-04-01 – 2024-03-31. 

Skaraborgs museinätverk söker medel för att fortsätta utveckla samverkan och hitta fler möjligheter för 
att komma vidare med att skapa och paketera produkter för kulturturismen. Vi är övertygade om att 
bättre samordning stärker våra förutsättningar till ett gott förvaltande och tydlig profilering av 
Skaraborgs kulturarv. Projektet syftar till att fördjupa de kommunala museernas samverkan med 
turistorganisationer för att locka besökare och bidra till att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Genom 
samverkan kan vi öka kapaciteteten i vårt kulturarvsarbete och bidra till stolthet och mervärden också 
för Skaraborgs invånare. Vi söker medel för en stödresurs som under projektperioden har ansvar för att 
driva våra samverkansformer framåt, som underlättar vår samverkan med regionen och i nätverkandet 
med destinationsbolagen. En samordningsansvarig som håller i projektledning av utställningsarbete, 
löpande administration, ser till att beslut verkställs, följer upp, utvärderar, ordnar utbildningar, skriver 
rapporter och söker externa bidrag. 

Beslut: Direktionen beslöt finansiera projektet under 2022-04-01 – 2022-03-31 med 1 565 000 kr 
där hälften av medlen tas från de kommunala och hälften från de regionala kulturmedlen.  

Villkor: Projektet ska även särskilt utreda och föreslå en långsiktig finansiering efter projektperiodens 
slut där huvudinriktningen är att kommunala museer ska finansieras av kommunerna 

§ 7 Beslutsärenden – projekt med tidigare inriktningsbeslut

a. SmartAgri, år tre och fyra, 455 361 kr. AgroVäst, avser medfinansiering för 2022/2023.

Beslut: Direktionen beslutade att finansiera projektet för 2022/2023 med 455 361 kr där
hälften tas från de kommunala medlen och hälften från de regionala.
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b. Strategisk facilitering 2020–2022, år tre av tre, 1 016 800 kr. Skaraborgs 
Kommunalförbund, avser finansiering för 2022. 

  Beslut: Direktionen beslutade att finansiera projektet för 2022 med 1 016 800 kr där 
hälften tas från de kommunala medlen och hälften från de regionala. 

c.  Rockford 2020–2022, år tre av tre, 700 000 kr. Lidköpings kommun, avser finansiering 
2022. Pga av pandemin har projekt pausats.   

  Beslut: Direktionen beslutade att finansiera projektet för 2022 med 700 000 kr där 
hälften tas från de kommunala medlen och hälften från de regionala.    

d. Processer för tillväxt i Skaraborg, år två av två, 1 050 000 kr. Connect Väst avser 
finansiering 2022/2023.     

  Beslut: Direktionen beslutade att finansiera projektet för 2022/2023 med 1 050 000 kr 
där hälften tas från de kommunala medlen och hälften från de regionala.   

e.  Science Park Skövde Startup 2021-2022, år två av två, 2 500 000 kr. Science Park Skövde 
AB avser finansiering 2022.     

  Beslut: Direktionen beslutade att finansiera projekt för 2022 med 2 500 000 kr där 
hälften tas från de kommunala medlen och hälften från de regionala.                                                                      

f.  ASSAR Industrial Innovation Arena, år två av två, 2 500 000 kr. IDC West Sweden AB avser 
finansiering 2022.     

  Beslut: Direktionen beslutade att finansiera projekt för 2022 med 2 500 000 kr där 
hälften tas från de kommunala medlen och hälften från de regionala.   

g. Platåbergens Geopark, år två av tre, 250 000 kr. Grästorp kommun avser finansiering 2022.     

Beslut: Direktionen beslutade att finansiera projekt för 2022 med 250 000 kr där hälften 
tas från de kommunala medlen och hälften från de regionala.                                                                       

 

§ 8 Övrigt 

Inga övriga frågor. 

 

§ 9 Mötet avslutas 

Mötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 

 

  
  

Anna-Karin Skatt               Johan Ask                                          Claes Fahlgren 
Mötets ordförande                              Justerare                                      Sekreterare 


