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  TILL VÄ XTUTSKOT TE T  

 

 

 

 

Tid och plats 27 april 2018 kl. 08:30-12:00  

Plats: Tegelbruket, Skaraborgs kommunalförbund 

Beslutande Katarina Jonsson, Skövde, ordförande  
 Jonas Sundström, Lidköping  
 Bengt Sjöberg, Töreboda 
 Fredrik Nelander, Vara 
 Anna-Karin Skatt, Tidaholm (§ 6) 

Adjungerade Robert Bengtsson, LO-distriktet Västra Sverige  
Eva-Maria Friberg, Lokal företagsorganisation, Götene  
Maria Henriksson, Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg  
Bjarne Pettersson, Västsvenska Handelskammaren 

Övriga Catarina Carlehed, Skaraborgs Kommunalförbund                                                   
 Claes Fahlgren, Skaraborgs kommunalförbund  
 Isabel Eriksson, Skaraborgs kommunalförbund 

 
 

 

Ärenden  

                  § 1       Mötets öppnande 

Ordförande Katarina Jonsson hälsade alla välkomna.  

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen fastställdes.  

 

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

 Bengt Sjöberg utsågs att justera protokollet. 

 

§ 4 Från föregående möte 

 Claes Fahlgren gav en återkoppling på föregående mötes protokoll.  

 

§ 5 Ekonomisk lägesrapport 

 Tillväxtutskottet har fått en ekonomisk rapport över tillgängliga medel, se bilaga 1. 

    

                  § 6       Beslutsärenden – projekt utan tidigare inriktningsbeslut 
 
 

a. ”Entreprenörskap för alla” 
Marcus Särkijärvi och Hanna Hjalmarsson Bohrén presenterade ansökan. 
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Projektsökande: Ung Företagsamhet Skaraborg. Sökt belopp från Skaraborgs 

kommunalförbund 1 279 000 kr. Projektets totalkostnad 1 279 000 kr. Projektperiod: 

20180801 – 20201231. 

 Projektet syftar till att erbjuda verktyg och etablera det entreprenöriella lärandet i 
grundskolan genom förankring i alla Skaraborgs kommuner, såväl på förvaltnings- som 
på skolnivå. Detta för att stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap i tidiga 
åldrar och för alla barn och ungdomar i Skaraborg. UF utbildar grundskollärare i UF:s 
läromedel, samt anordnar fortbildningsträffar och erfarenhetsutbyte för lärarna. Våra 
läromedel för grundskolan är ”Vårt samhälle”, ”Se möjligheterna” och ”Min framtid och 
ekonomi”. UF erbjuder också konceptet Innovation camp. 

 
Beslut: Utskottet beslöt finansiera projektet under 2018 med 183 000 kr där hälften 
av medlen tas från de kommunala och hälften från de regionala.  

 

b. Level Up 

 Christel Martinsson presenterade ansökan. 

 
Projektsökande: Samordningsförbundet Västra Skaraborg. Sökt belopp från Skaraborgs 
kommunalförbund 600 000 kr. Projektets totalkostnad 2 380 000 kr. Projektperiod: 
2018-09-01 – 2018-12-31 

 

 Syftet med att ansöka om en förlängning är att få mer tid till att slutföra och 
implementera ett framgångsrikt projekt som på grund av att ansvarig personals 
bortgång fick en kraftigt försenad start. 

 Ett ytterligare syfte är, att i en förlängning, bredda målgrupp och antal 
samverkanspartners genom att öka samarbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
och testa Level Ups metodik på ungdomar mellan 15–20 år. 

 Syftet med en förlängning är också att kunna jobba extra med att utveckla de olika 
kommunala mötesplatserna för ungdomar.  

 Målet med en förlängning är 

 - att ytterligare ungdomar ska få delta i Level Up. 

 - att implementeringsfasen ska förstärkas 

 - att en ny målgrupp, ungdomar 15–20 år ska få tillgång till projektet 

 - att det kommunala aktivitetsansvaret ska inkluderas i projektet 

- att de befintliga kommunala arenorna för ungdomar ska utvecklas 

  

 Beslut: Utskottet beslöt finansiera projektet under 2018 med 600 000 kr där hälften 
av medlen tas från de kommunala och hälften från de regionala. Under förutsättning 
att övrig medfinansiering erhålls. 

 

c. Skaraborgsbyrån – kompetensförsörjning genom samverkan 

 Johan Lindell presenterade projektet. 

 Projektsökande: Skaraborgs kommunalförbund. Sökt belopp från Skaraborgs 

kommunalförbund 290 661 kr. Projektets totalkostnad 2 453 887 kr. Projektperiod: 

2018-08-01 – 2020-06-30  
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 Projektet avser att utveckla samverkan omkring regionalt yrkesvux med fokus på 
yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå, yrkesinriktad vuxenutbildning på 
gymnasial nivå med språkstöd samt validering. 

 Kompetensförsörjning till arbetslivet är en viktig fråga för att utveckla Skaraborg. Vi har 
en matchningsproblematik på arbetsmarknaden som hindrar företag från att växa 
samtidigt som det är svårt för offentlig sektor att hitta arbetskraft med rätt kompetens. 
En stor del av arbetskraftsreserven består för närvarande av nyanlända. Att stärka 
samverkan omkring yrkesutbildningar, med och utan språkstöd, och ge möjlighet att 
validera sin yrkeskompetens är en väg in till arbetsmarknaden för denna grupp. Frågan 
om regional samverkan omkring yrkesinriktad vuxenutbildning och validering är därför 
en viktig tillväxtfråga. 

          

Beslut: Utskottet beslöt finansiera projektet under 2018 med 53 626 kr där hälften av 
medlen tas från de kommunala och hälften från de regionala. Under förutsättning att 
övrig medfinansiering erhålls. 

 

d.       Samverkansmodell för kompetensförsörjning i Skaraborg 
Mikael Hultberg presenterade ansökan.  

Projektsökande: Skaraborgs kommunalförbund. Sökt belopp från Skaraborgs 
kommunalförbund 1 875 000 kr. Projektets totalkostnad 3 750 000. Projektperiod: 
2018-09-01 – 2021-08-31 

 Projektet kommer utarbeta en samverkansmodell för långsiktig efterfrågestyrd 
kompetensförsörjning i Skaraborg. Detta ska ske genom att skapa fungerande strukturer 
för effektivare samutnyttjande av kommunernas och Arbetsförmedlingens m.fl aktörers 
befintliga resurser för arbetet med kompetensförsörjning. Idag bygger samarbetet 
mellan berörda parter i stor utsträckning på enskilda individers engagemang. Fler 
incitament för ett effektivare myndighetssamarbete ligger också i, för kommunernas del, 
ett förväntat utökat ansvar rörande arbetsmarknads- och utbildningspolitiken, och för 
Arbetsförmedlingens del i det utvecklade arbetsgivararbetet där samarbetet med övriga 
parter är avgörande för att lyckas. En gemensam drivkraft för arbetet är intresset av att 
Skaraborg ska vara en fortsatt stark industriregion där företag och branscher utvecklas 
genom tillgång till rätt kompetens på kort, medellång och lång sikt.  

  

 Projektet avser att: 

 1.Utveckla metoder, rutiner samt styrning av samverkan inom kompetensförsörjning 

 2.Testa och utvärdera minst fem samverkansområden mellan arbetsliv och utbildning 

 3. Genomföra GAP-analyser av yrken och kompetenser utifrån utbildningsnivå, kopplat 
till resursbaserna 

 

Beslut: Utskottet beslöt finansiera projektet under 2018 med 199 055 kr där hälften 
av medlen tas från de kommunala och hälften från de regionala. Under förutsättning 
att övrig medfinansiering erhålls.  

 

e.     Trämanufaktur – Industriell Utveckling och design 

 Mikael Hultberg presenterade ansökan. 

Projektsökande: Innovatum. Sökt belopp från Skaraborgs kommunalförbund 25 000 
kr. Projektets totalkostnad 999 275 kr. Projektperiod: 20180401–20181231. 
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Syftet med förstudien är att ta fram erbjudanden till träförädlande företag innehållande 
aktiviteter i ett kommande genomförandeprojekt, vilka motsvarar företagens behov om 
effektivare produktion genom automation och digitalisering. I förstudien kommer 
dialog att föras med företagen genom aktiviteter som företagsbesök, nätverkande, 
workshops, telefonsamtal samt informationsbrev. Förstudien omfattar också 
undersökning vilka kompetenser som behövs för att driva och utveckla behoven som 
finns hos företagen och hur de kan tillgodoses i ett kommande genomförandeprojekt. 

 

Beslut: Utskottet beslöt finansiera projektet under 2018 med 25 000 kr där medlen 
tas 100 % från de regionala pengarna. Under förutsättning att övrig medfinansiering 
erhålls. 

  

f.     Nya möjligheter med hållbar turism 

Projektsökande: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Sökt belopp från 
Skaraborgs kommunalförbund 105 000 kr. Projektets totalkostnad 210 000 kr. 
Projektperiod: 20180501–20181231. 

Syfte: 

Vi vill utreda hur vi, tillsammans med företag, föreningar och kommuner på bästa sätt 
utnyttjar Unescos utnämning till biosfärområde för att utveckla besöksnäringen. 
Företag och föreningar som finns i Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 
har goda möjligheter att utveckla produkter utifrån ett hållbarhetsperspektiv, det vill 
säga i linje med ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Hållbarhet är 
också något som får mer och mer uppmärksamhet både nationellt och internationellt. 

Företag och föreningar har en fin möjlighet att använda Unescos utnämning till 
biosfärområde i sin marknadsföring och försäljning och på så sätt öka sina intäkter. För 
att veta vad de kan utveckla tillsammans och vilket stöd de behöver i det arbetet vill vi 
göra en förstudie. Det är viktigt att få veta vad företagen och föreningarna själva tycker. 

Vi ska också gå igenom vilka erfarenheter och resultat som tidigare utvecklingsprojekt 
har gett och se vad som är aktuellt just nu. Unesco har utsett biosfärområden i hela 
världen och en del i förstudien är att se om något av de andra områdena arbetar aktivt 
med ”biosfärturism” och i så fall vad vi kan lära av dem. 

Förstudien ska leda till ett genomförandeprojekt med en rad konkreta saker för att 
utveckla besöksnäringen i biosfärområdet. Några utvecklingsområden som vi tror 
kommer att vara med är naturturism, hållbar turism och turism som kopplar ihop land 
och stad. 

Beslut: Utskottet beslöt finansiera projektet under 2018 med 105 000 kr där medlen 
tas 100 % från de regionala pengarna. Under förutsättning att övrig medfinansiering 
erhålls. 

Villkor: Under förutsättning att samverkan sker med Visit Skaraborg, Geopark 
Skaraborg och KKN längs med Kinnekullebanan.  

 

g.    Evenemangsutveckling i Skaraborg – nya kunskaper för nya tag 

Projektsökande: Skaraborgs kommunalförbund. Sökt belopp från Skaraborgs         
kommunalförbund 160 000 kr. Projektperiod: 20180101–20190131.  

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad utveckling av 
evenemang i Skaraborgs kommuner genom att stärka kommunernas egen kapacitet för 
att driva denna utveckling. Projektet stärker aktörer som arbetar med evenemang och 
evenemangsutveckling.  
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Projektet bygger på behov som uttryckts av många Skaraborgs kommuner: hur 
utvecklar vi befintliga evenemang? Hur kan kommunerna samarbeta kring befintliga 
evenemang? Vilken är kommunens roll i denna utveckling? Hur skall evenemang 
utvecklas för att bidra till lokal utveckling? 

I projektet kommer extern kunskap som kan bidra till denna utveckling att presenteras 
i ett par seminarier, och därefter kommer kommunerna att få stöd att skapa 
handlingsplaner för att åstadkomma den utveckling man vill se. 

 

Beslut: Utskottet beslöt finansiera projektet under 2018 med 160 000 kr där medlen 
tas 100 % från de regionala pengarna.  

Villkor: En evenemangskalender för Skaraborg ska tas fram. 

 

§ 7  Beslutsärenden – projekt med tidigare inriktningsbeslut 

 Inget projekt med tidigare inriktningsbeslut för beslut. 

           

§ 8 Projektavslut 

 Tjänstepersonalen föreslår att projekt, enligt bilaga 2, formellt avslutas. 

 

 Beslut: Utskottet bifaller förslaget och projekten avslutas. 

 

§ 9 Informationsärende 

Ett ärende som diskuterades var en lokaliseringsstudie för Västra stambanan. 
Kommunerna Töreboda, Skövde och Falköping vill undersöka möjligheten till stöd för 
utredningskostnader för ytterligare dubbelspår i ny sträckning Alingsås – Göteborg. 
Ärendet ska tas upp i Beredningen för Hållbar utveckling för behandling och därefter 
kan en eventuell ansökan bli aktuell för Tillväxtutskottet.     

   

      § 10    Återkoppling Genomförandeplan Skaraborg och VG2020 

Claes Fahlgren presenterade VG2020 och vilka rekommendationer/områden som är i 
fokus under kvarvarande tid av programperioden. En tidsplan presenterades för nästa 
Regionala Utvecklingsstrategi inför nästa programperiod. Viktigt att Skaraborgs 
kommunalförbund och Skaraborgs kommuner är en del av processen. Se bifogad 
PowerPoint.   

 

§ 11 Övriga frågor  

 Inga övriga frågor.  

 

§ 12 Mötet avslutas 

Mötets ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.  

 

 
  
  

Katarina Jonsson      Bengt Sjöberg             Claes Fahlgren 
Ordförande      Justerare                    Sekreterare 


