
 
 

      
    KALLELSE 
    Borås 2019-06-05 

Direktionen för Boråsregionen   
Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

 

Härmed kallas till sammanträde 

Datum  2019-06-14 

Tid   kl 9.00 – 12.00 Observera tiden! 

Plats  Navet science center, ingång via trapphuset, plan 1, 

Skaraborgsvägen 1A, Borås 

Sammanträdesrum  Blå rummet  

 

 

 

Välkomna!  

 

Malin Carlsson  
Ordförande   Magnus Haggren  
  Förbundsdirektör  

 

  



 
 

 

Förslag till dagordning  Bilaga 
   

1.  Val av mötesordförande   

2.  Fastställande av dagordning  

3.  Val av justerare  

4.  Föregående protokoll  

5.  Presentation av Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen – Magnus 
Blomqvist och Dan Bodin, 30 min 

 

6.  Beslut Förslag till yttrande kulturstrategi Västra Götaland – och regional 
kulturplan 2020-2023 – Sofia Lubian, 30 min 

X 

7.  Presentation och information utredning av finansieringsmodell Ung 
Företagsamhet – Pelle Pellby, 30 min 

X 

8.  Beslut Mål och uppdrag tillväxtmedel 2019, 30 min X 

9.  Beslut Gemensam regional avfallsplan X 

10.  Beslut Tertialrapport efter april samt prognos för 2019 X 

11.  Beslut Förslag till yttrande årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet, 
omedelbar justering 

X 

12.  Beslut Fyllnadsval representant politisk beredningsgrupp medicintekniska 
produkter 

X 

13.  Beslut Tjänstemannarepresentant till utredningsgrupp stråk Göteborg-Borås X 

14.  Förbundsdirektör informerar  

15.  Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU  

16.  Anmälningsärenden X 

17.  Övriga frågor  

18.  Nästa sammanträde äger rum 2019-09-27  

 

 

  

  



 
 
  ÄRENDE 6 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-05-31 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0137 

Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 2020–2023 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar  
 
att anta föreslaget remissvar som eget yttrande i ärendet 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 beslutade 
regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala kulturstrategin från och med 2020 ska 
utgöra ett och samma dokument. Nuvarande regionala kulturplan gäller fram till och med 2019.  
 
Politiker och tjänstemän i Boråsregionens kommuner vill prioritera följande områden för 
kultursamverkan: Bibliotek och läsfrämjande, Offentlig konst och Gestaltad livsmiljö, Folkbildning och 
civilsamhälle, Kulturskolan och Platsutveckling med besöksnäring. Samverkan och genomförande ska ske 
i samverkan med folkbildningen och civilsamhället. 

Ärendebeskrivning 
I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 beslutade 
regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala kulturstrategin från och med 2020 ska 
utgöra ett och samma dokument. Nuvarande regionala kulturplan gäller fram till och med 2019. 
 
Kulturstrategin samspelar med Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för visionen om ett 
gott liv i Västra Götaland och ska vara angelägen för kommuner och kulturaktörer. Den styr, tillsammans 
med regionfullmäktiges årliga budget, satsningar inom kulturområdet. Kulturstrategin fungerar som en 
vägledning för de organisationer som möjliggör och utvecklar kulturen samt samspelar med kommunala 
kulturpolitiska dokument och satsningar. Strategin innehåller även den regionala kulturplanen, som utgör 
grunden för förhandling om statliga medel via kultursamverkansmodellen. Kulturplanen består av 
strategiska prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konst- och kulturområden som definieras i den statliga 
förordningen. Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen.  
 
Samrådsprocessen startade hösten 2018 med att ta fram det nya styrdokumentet. Arbetet har inneburit 
samråd med över 1300 personer för att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturaktörer och 
det civila samhället i regionen, med syfte att identifiera gemensamma prioriteringar ur ett regionalt 
perspektiv. Kommuner och organisationer som har varit delaktiga i processen har även haft möjlighet att 
lämna synpunkter på det första arbetsutkastet. Under hösten genomfördes delregionala kulturpolitiska 
dialoger i varje kommunalförbund. Syftet med dialogerna var att identifiera gemensamma ambitioner, 
prioriteringar och potentiell samverkan ur ett regionalt helhetsperspektiv – inför framtagandet av den 
regionala kulturstrategin 2020–2023. Kulturnämnden har förankrat arbetet med kommunalförbundens 
direktioner.  
 
Inför den delregionala kulturdialogen i Borås skickades en enkät ut till samtliga kommuner och 
kommunalförbund där man fick ange vilka områden i politiskt förankrade dokument, kulturplan eller  



 
 
motsvarande som är intressanta för utveckling tillsammans med regionen under strategi-/planperioden 
2020–2023. Svaren från kommunerna i Boråsregionen summerades till fem områden: Bibliotek och 
läsfrämjande, Offentlig konst och Gestaltad livsmiljö, Folkbildning och civilsamhälle, Kulturskolan och 
Platsutveckling med besöksnäring. Enligt den delregionala kulturpolitiska dialogen vill Boråsregionens 
politiker och tjänstemän prioritera dessa områden för kultursamverkan. Samverkan ska ske med 
folkbildningen och civilsamhället.  

Boråsregionens sammanfattande synpunkter 
Kulturstrategi Västra Götaland med regional kulturplan är ett omfattande och bra styrdokument som 
håller hög kvalitet. Det täcker ett stort antal områden vilket visar på kulturens bredd och betydelse för 
samhällsutvecklingen. Den ligger i linje med Boråsregionens mål, prioriterade områden och styrdokument 
för kultursamverkan.  
 
Alla områden beskrivs utförligt i den regionala kulturstrategin vilket möjliggör en fortsatt positiv dialog 
och samverkan med regionen inom kulturområdet. 
 
Avsnittet om kulturens värden för regional utveckling är ett kapitel som Boråsregionen ställer sig bakom. 
Kommunalförbundet arbetar för kommunernas gemensamma intressen och utvecklar gränsöverskridande 
samarbeten mellan olika politikområden. Genom att regionen lyfter fram kulturens värde för regional 
utveckling förstärks det arbetet och visar även på vilken betydelsefull roll kommunalförbunden har och 
hur kulturen kan bidra till att skapa en hållbar samhällsutveckling. Det avsnittet förstärker betydelsen och 
möjligheterna med kultursamverkansmodellen. 
 
Boråsregionen ser även mycket positivt på regionens ambition att öka samarbetet för att stärka Västra 
Götalands position som nationell nod för form och design. Det textila klustret i Boråsregionen med 
Textilhögskola, Textilmuseum, företag inom form och design, vuxenutbildningar och satsningar på att 
skapa ett internationellt vävcenter i Sjuhärad är en stor tillgång för regionen. 
 
Boråsregionen saknar beskrivningar av kommunalförbundens roll och betydelse för den regionala 
utvecklingen av kulturlivet. Förbundens roll för kultursamverkan, språkrör för samverkan och 
mellankommunalt samarbete, samordnarrollen och den unika plattformen för tvärsektoriell samverkan är 
en resurs för genomförandet av strategin. Kulturens värden för regional utveckling beskrivs utförligt men 
man hänvisar inte till kommunalförbundens funktion och möjlighet som aktör att uppfylla målen och 
genomföra den regionala planen. Förbundens strategiska uppdrag att skapa gränsöverskridande samverkan 
och samordna kommunernas arbete inom olika politikområden är en unik möjlighet för att stärka 
kulturens värde i samhällsutvecklingen och bidra till önskade förflyttningar. Förbunden har en nyckelroll 
för samarbetet mellan regionen och kommunerna. Denna aspekt av samverkan måste beskrivas på fler 
ställen i strategin.  
 
Av förordet framgår att strategin fokuserar på prioriterade förflyttningar som behöver genomföras i 
samverkan. Det är svårt att se hur de önskade förflyttningarna som planen ska bidra med ska ske. De 
förflyttningar som avses behöver förtydligas alternativt summeras i texten. Det är svårt att följa de tänkta 
förflyttningarna i den omfångsrika strategin. För att kunna följa grundtanken med strategin behöver 
förflyttningarna kommuniceras mer uttalat. 

Bilagor 
1. Boråsregionens yttrande gällande Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-

2023 
2. Remissversion: Kulturstrategi Västra Götaland – regional kulturplan 2020-2023 
3. Remissversion Regional biblioteksplan 2020-2023 

Ärendets gång 
2018-08-23  KUN beslutar om process för ny regional kulturstrategi/plan 2020 - 2023 
2019-04-25  Beslut kulturnämnden – KUN lämnar till RS att bereda till RF 
2019-05-01-2019-07-31 Formellt remissförfarande 



 
 
2019-05-07  BH7 
2019-05-22  Avstämning Boråsregionens kulturnätverk 
2019-05-28  Presidium 
2019-06-14  Direktion 
2019-09-10  Beslut regionstyrelsen 
2019-10-08  Beslut regionfullmäktige 
2019-11-01  Statens Kulturråd tillhanda 
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Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-05-31 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0137 

 

Boråsregionens yttrande gällande Kulturstrategi Västra Götaland – och 
regional kulturplan 2020–2023 

Bakgrund  
I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 beslutade 
regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala kulturstrategin från och med 2020 ska 
utgöra ett och samma dokument. Nuvarande regionala kulturplan gäller fram till och med 2019. Inför den 
delregionala kulturdialogen i Borås skickades en enkät ut till samtliga kommuner och kommunalförbund 
där man fick ange vilka områden i politiskt förankrade dokument, kulturplan eller motsvarande som är 
intressanta för utveckling tillsammans med regionen under strategi-/planperioden 2020–2023. Svaren från 
kommunerna i Boråsregionen summerades till fem områden: Bibliotek och läsfrämjande, Offentlig konst 
och gestaltad livsmiljö, Folkbildning och civilsamhälle, Kulturskola och platsutveckling med besöksnäring. 
Enligt den delregionala kulturpolitiska dialogen vill Boråsregionens politiker och tjänstemän prioritera dess 
områden för samverkan. Det ska ske med folkbildningen och civilsamhället. Boråsregionens kulturnätverk 
har diskuterat förslag till ny regional kulturstrategi och kulturplan vid sina nätverksmöten samt gjort 
interna avstämningar under processen. Samtliga kommuner ställer sig bakom förslaget till nytt 
styrdokument för kultursamverkan.  

Allmänt 
Kulturstrategi Västra Götaland med regional kulturplan är ett omfattande och bra styrdokument som 
håller hög kvalitet. Det täcker in ett stort antal områden vilket visar på kulturens bredd och betydelse för 
samhällets utveckling. Syftet med strategin är att skapa ett angeläget styrdokument där prioriteringar 
tydliggörs och områden för samverkan beskrivs. Strategin ska lägga grunden till samarbete och 
genomförande vilket Boråsregionen bedömer beskrivs både övergripande och konkret. Kulturen har stor 
betydelse för att visionen Det goda livet ska uppnås och för att vår region ska vara attraktiv att bo, leva, 
besöka och verka i vilket betonas och exemplifieras i strategin. Kulturen skapar mervärden för många 
delar av samhället men kraften finns i kulturens egenvärde och den konstnärliga utvecklingen som drivs av 
kulturens utövare. 

Boråsregionens prioriteringar 
Direktionen för Boråsregionen har prioriterat målet att främja en aktiv och nyskapande kulturregion för 
alla i hela Västra Götaland (VG2020). Förslaget till kulturstrategi ligger i linje med det målet inom flera 
områden i strategin. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa 
framtidstro. Samverkan med Västra Götalandsregionen är en förutsättning för att uppnå dessa mål och 
regionens styrdokument pekar ut färdriktningen på ett positivt och konstruktivt sätt för de kommande 
åren.  
 
Inom kulturområdet har medlemskommunerna antagit en delregional kulturplan för att prioritera och 
effektivisera det delregionala kultursamarbetet. Ett övergripande mål är kultur som horisontellt perspektiv 
en aspekt som beskrivs i flera avsnitt av den nya regionala kulturstrategin. Det ligger helt i linje med 
förbundets prioriteringar. En ny delregional kulturplan ska tas fram under året och den ska samspela med 
den regionala kulturstrategin. Utgångspunkt för de områden som ska prioriteras för kultursamverkan 
2020–2023 är de områden som identifierades i samband med den delregionala kulturpolitiska dialogen 
som genomfördes hösten 2018 tillsammans med regionens kulturnämnd.  
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De prioriterade områden för samverkan är: 

• Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan – barn och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Hållbar platsutveckling – natur- och kulturarv, besöksnäring 

 
Alla dessa områden beskrivs utförligt i den regionala kulturstrategin vilket möjliggör en fortsatt positiv 
dialog och samverkan med regionen inom kulturområdet.  

Boråsregionen ställer sig bakom 
Beskrivningen av kulturens värde för regional utveckling – kulturens roll för samhällsutvecklingen samt 
kulturens förhållande och samspel med megatrenderna är ett angeläget avsnitt i strategin. Det står att 
trenderna skapar frågor för kulturen att besvara. ”Megatrenderna ger upphov till frågor som kulturpolitiken behöver 
ta ställning till”. Ett övergripande och vägledande mål för Boråsregionen är kultur som horisontellt 
perspektiv och därför ser förbundet positivt på att kulturens förhållande till de stora utmaningarna i 
samhället beskrivs och att de återkommer i fler avsnitt i strategin. En stor fördel är att man beskriver mer 
konkret vilka utmaningar som finns i samhället och hur kulturpolitiken ska förhålla sig till dessa. Att 
beskriva och diskutera vilken kulturen och kulturpolitikens roll kan vara för att öka människors delaktighet 
i samhällets utveckling och minska klyftorna mellan stad och land är väsentligt för att stärka kulturlivets 
relevans och legitimitet. Det beskrivs utförligt i strategin. 
 
Avsnittet om kulturens värden för regional utveckling är ett kapitel som Boråsregionen ställer sig bakom 
och anser högst relevant. Kommunalförbundet arbetar för kommunernas gemensamma intressen och 
utvecklar och samordnar gränsöverskridande samarbeten mellan olika politikområden. Genom att 
regionen lyfter fram kulturens värde för regional utveckling förstärks det arbetet och visar även på vilken 
betydelsefull roll kommunalförbunden har och hur kulturen kan bidra till att skapa en hållbar 
samhällsutveckling. Det avsnittet förstärker betydelsen och möjligheterna med kultursamverkansmodellen. 
Kulturen har en viktig roll att fylla tillsammans med övriga verksamheter för att skapa ett hållbart samhälle 
socialt och ekonomiskt. 
 
Inom teater, dans och nycirkus med fokus på barn och unga pågår många satsningar i Boråsregionen. De 
föreslagna prioriteringarna inom scenkonsten är något som förbundet ställer sig positivt till. Att öka barns 
och ungas tillgänglighet till dessa konstformer bidrar till en positiv utveckling och knyter direkt an till de 
strategiska områdena vidgat deltagande, kultur och hälsa. De scenkonstformerna spelar en viktig roll för 
utvecklingen av kulturlivet i Boråsregionen.  
 
Områdena Gestaltad livsmiljö och Bild och form är väl beskrivna och det är värdefullt att de beskrivs ur 
ett tvärsektoriellt perspektiv. Det är av stor vikt att främja förutsättningar för den gemensamma offentliga 
miljön och skärningspunkten där arkitektur, form och design möts. Samverkan över sektorsgränser och 
kultur som horisontellt perspektiv bidrar till samhällets utveckling. Arkitektur, form och design bidrar till 
ett hållbart samhälle och måste lyftas in i de kommunala planeringsprocesserna. Boråsregionen kan bara 
bekräfta det som står att samspelet behöver förbättras mellan kommuner, kommunalförbund och region 
när det gäller att planera och bygga i vår region. De regionala verksamheterna måste bidra med 
arbetsmetoder för att kulturen ska komma in i ett tidigt skede av planprocessen för att bidra till en positiv 
samhällsutveckling och skapa mervärde inte minst på mindre orter. Det är nödvändigt med ett nära 
samarbete mellan regionala utvecklingsenheten, miljöenheten, koncernavdelning kultur och 
kommunalförbunden. Att utveckla inkluderande arbetsmetoder och stärka den interkommunala 
samverkan bör vara ett högt prioriterat insatsområde. 
 
Kommunernas intresse för offentlig konst och gestaltad livsmiljö har ökat de senaste åren och det är ett 
utvecklingsområde där regionen kan spela en mycket viktig roll anser Boråsregionens medlemskommuner. 
En styrka och profilering för Boråsregionen är satsningen på den offentliga konsten med skulpturstaden 
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Borås med satelliter i kommunerna och satsningen på staden som galleri med bl a Street Art. Regionen 
och förbunden måste utveckla samarbetet inom detta område ytterligare för att gemensamt bidra till att 
utveckla dessa intressanta satsningar. Insatser i utsatta bostadsområden är ett utvecklingsområde inom 
kultursamverkan. Kommunerna behöver stöd i dessa processer. 
 
Boråsregionen ser även mycket positivt på regionens ambition att öka samarbetet för att stärka Västra 
Götalands position som nod för form och design. Det textila klustret i Boråsregionen med Textilhögskola, 
Textilmuseum, företag inom form och design, vuxenutbildningar och satsningar på att skapa ett 
internationellt vävcenter i Sjuhärad är en stor tillgång för regionen. I strategin lyfter man fram 
institutionerna Röhsska museet, Textilmuseet i Borås och Rörstrands museum i Lidköping. Visit Swedens 
projekt på Sweden Design Moves visar på en stor utvecklingspotential inom detta område där Borås spelat 
en nyckelroll. Boråsregionen ställer sig bakom regionens ambitioner att utveckla regionen som en nationell 
nod inom form och design och i vår delregion finns mycket kunskap och kompetens som kan bidra till 
satsningen. Regeringen har gett Högskolan i Borås ett uppdrag att etablera en nationell plattform för 
hållbart mode och hållbara textilier. Plattformen ska främja samverkan mellan textila värdekedjans aktörer 
och förmedla utbildning, forskning och innovation och stödja cirkulär ekonomi. Design ses som en 
grundläggande faktor vilken avgör hållbarheten i produkter och system. Regionen bör nämna denna 
satsning i stycket om Gestaltad livsmiljö och/eller Bild och form som en samverkanspartner för hållbar 
utveckling inom området och ta fasta på vårt ansvar att tänka cirkulärt i designfasen inom kultur och som 
en viktig samarbetspartner för samarbete mellan akademi, offentlig och privat sektor.  
 
En annan sak förbundet ställer sig bakom är avsnittet om barnperspektivet. Det beskrivs på ett bra sätt 
och betonar vikten av barnkonsekvensanalyser. Det är positivt att man lyfter tillgänglighetsfrågan på ett 
nyanserat sätt. Tillgången till kultur och allas rätt till kultur är svår att uppnå eftersom förutsättningarna att 
kunna ta del av kulturutbudet skiljer sig åt i regionen. Personer med funktionsnedsättningar, äldre och 
personer som bor på mindre orter på landsbygden har inte samma möjligheter att delta i kulturlivet som 
de som bor i större städer. Det är bra att man kopplar tillgänglighetsfrågan till Trafikförsörjnings-
programmet i avsnittet eftersom kollektivtrafik och infrastruktur är ett område som måste förbättras för 
att öka tillgången till kulturutbudet på landsbygden. För att öka tillgängligheten är samverkan mellan olika 
samhällsfunktioner avgörande både på regional, delregional och kommunal nivå. 
 
Boråsregionens nätverk upplever att den regionala biblioteksplanen är välskriven och betonar relevanta 
utmaningar och prioriterar rätt insatser. Det finns en bra vilja och ambition i biblioteksplanen. Biblioteken 
beskrivs som både en plats och en funktion vilket nätverket ställer sig bakom. Den uppsökande, mobila 
verksamheten är ett område som expanderar inom biblioteksverksamheten och bibliotekens funktion som 
forum för ett socialt hållbart samhälle kan inte nog understrykas. Boråsregionens bibliotekschefer har varit 
delaktiga i processen att ta fram den regionala biblioteksplanen och anser att deras synpunkter tagits väl 
om hand i planen. De står bakom formuleringen att det är en viktig utmaning för biblioteken att 
samarbeta med aktörer utanför bibliotekssektorn. En utmaning där region och kommuner kan utveckla 
metoder i samverkan. Bibliotekens grunduppdrag måste värnas i utvecklingssatsningarna för att inte 
förlora kärnan i verksamheten. 

Boråsregionen saknar 
Boråsregionen saknar beskrivningar av kommunalförbundens roll och betydelse för den regionala 
utvecklingen av kulturlivet och kultursamverkan. Förbundens roll som delregional strategisk samordnare 
och språkrör för samverkan och mellankommunalt samarbete saknas i strategin. Samordnarrollen, 
helhetssynen och den unika plattformen för tvärsektoriell samverkan är en resurs för genomförandet av 
strategin. Kulturens värden för regional utveckling beskrivs utförligt men man hänvisar inte till 
kommunalförbundens funktion och möjlighet som aktör för att uppfylla målen och genomföra den 
regionala kulturplanen. Förbundens strategiska uppdrag att skapa gränsöverskridande samverkan och 
samordna kommunernas arbete inom olika politikområden är en unik möjlighet för att stärka kulturens 
värde i samhällsutvecklingen och bidra till önskade förflyttningar. Förbunden har en nyckelroll för 
samarbetet mellan regionen och kommunerna. Denna aspekt av samverkan måste beskrivas utförligare 
och på fler ställen i strategin.  
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Boråsregionen saknar en beskrivning av hur regionens olika verksamheter ska samverka för att 
tillsammans ta ansvar för och genomföra den regionala kulturstrategin. Vilken roll spelar 
Regionutvecklingsnämnden och Miljönämnden för att målen i kulturstrategin ska uppfyllas? Hur 
samverkar man inom regionen för att genomföra de regionala styrdokumenten? Det är önskvärt att detta 
beskrivs mer ingående. 
 
Interkulturell dialog nämns i flera avsnitt men det saknas en definition om vad som avses med 
interkulturell dialog. Komplettera gärna med detta för att beskriva och förtydliga vad som avses och för att 
öka förståelsen för området och ge samma referensramar. 
 
Boråsregionen med flera är tveksamma till varför området idrott ska ingå i den regionala kulturstrategin. 
Det området bedöms i sammanhanget som apart. Det är svårt att i avsnittet se sambanden med 
kulturutveckling. Inledningsvis står att kulturstrategin är till för att skapa en gemensam syn på kulturlivet i 
regionen och satsning på idrott bedöms avvika från det målet. 
 
Ett prioriterat område är barns och ungas eget skapande i kulturstrategin som beskrivs i inledningen men 
inom respektive konstart framgår det inte hur regionen vill stimulera barns eget skapande. Det beskrivs i 
stycket om musiken men saknas i många kapitel. Boråsregionen efterlyser den röda tråden när det gäller 
detta mål. Förbundet saknar beskrivning av populärmusikens roll och betydelse för barn och unga i 
avsnittet om musik. Det är en viktig del för barnens eget skapande och bör nämnas. Intresset för musik 
och eget skapande inleds ofta inom populärmusiken och kan vara en ingång till andra musikformer.  
I strategin beskrivs kulturmiljö men frågor som behöver förtydligas i strategin är kulturmiljöns roll för 
samhällsplaneringen och det regionala utvecklingsarbetet. Det är ett utvecklingsområde.  
 
Kapitlet Flernivåsamverkan för att möta utmaningar beskriver vikten av samverkan mellan olika nivåer – 
internationell, nationell, regional och kommunal för att möta samtidens komplexa utmaningar och 
beskriver att regionen prioriterar samverkan mellan nivåer och politikområden för att utveckla kulturen 
och öka deltagandet i kulturlivet. Detta kapitel fyller en väsentlig roll och presentation av 
flernivåsamverkan och bör placeras i inledningen av den regionala kulturstrategin. Det står att 
kulturpolitiken aktivt behöver samverka med andra politikområden. Denna programförklaring bör inleda 
strategin inte placeras sist i planen.  
 
Av förordet framgår att strategin fokuserar på prioriterade förflyttningar som behöver genomföras i 
samverkan. Det är svårt att se hur de önskade förflyttningarna som planen ska bidra med ska ske. De 
förflyttningar som avses behöver förtydligas alternativt summeras i texten. Det är svårt att följa de tänkta 
förflyttningarna i den omfångsrika strategin. För att kunna följa grundtanken med strategin behöver 
förflyttningarna kommuniceras mer uttalat. 
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Förord  
Kulturens värden bygger attraktiva samhällen, gemenskap, företag, innovationer och god 

hälsa – men det är inte därför den finns. Den finns för att vidga vårt inre och påminna oss 

människor om att vi är en del i en större rörelse av rum och tid där vi hela tiden utvecklas. 

Ett mynt har två sidor och detta dokument kan beskrivas som att den ena sidan betonar 

kultur och den andra demokrati. Båda är nödvändiga och tillsammans utgör de grunden för 

detta dokument. Västra Götalandsregionen har antagit en långsiktig vision om det goda 

livet. Kulturstrategi Västra Götaland – och kulturplan 2020–2023 blir nu vårt 

gemensamma dokument som ska leda vårt arbete de kommande åren. 

Två principer kan ses som vägledande. Den ena är armkroksprincipen som betonar vikten 

av att vi verkar tillsammans. För att strategin ska kunna genomföras behöver kommuner, 

civilsamhälle, institutioner, det fria kulturlivet, näringsliv och akademi, såväl som en rad 

olika myndigheter, samverka och sluta upp bakom idéerna. Det är tillsammans som vi kan 

uppfylla intentionerna. Den andra principen handlar om armlängds avstånd. Den bygger på 

idén om tillitsstyrning. Västra Götalandsregionen verkar för att ge förutsättningar och 

bistår med medel, medan konts- och kulturområdenas utveckling sker hos professionen. 

Det är kulturens utövare som driver den konstnärliga utvecklingen. 

Kultur kan finansieras av olika parter, verksamheter kan ha varierande associationsformer, 

men det är helt klart att kultur alltid äger rum i en kommun. Därför blir också kommunens 

aktörer involverade. Västra Götalandsregionen vill vara kommunernas region – nära 

förhållanden mellan regionen och kommunerna är avgörande. Samtidigt knyter regionen 

också nationella och internationella kontakter. Tillsammans bildar vi ett lag som tar oss an 

utmaningen att ge invånare det goda livet och att stärka utvecklingen i Västra Götaland. 

Strategin omfattar inte all utveckling, utan fokuserar på prioriterade förflyttningar som 

behöver genomföras i samverkan. Den är utformad för att ta höjd för det vi ännu inte 

känner till, liksom för förändringar och skiftningar i samhället. Kulturstrategin bygger på 

delaktighet. Den är ett resultat av flera dialoger och samråd med institutioner, det fria 

kulturlivet, civilsamhälle, kommuner samt kommunalförbund i Västra Götaland. Strategin 

är en färdplan för vårt gemensamma arbete med ambition att kulturen ska både nå och angå 

fler i Västra Götaland.  

 

Kort om Västra Götaland 
• Västra Götalandsregionens kulturbudget är den största regionala kulturbudgeten 

och Sveriges näst största efter statens.  

• Västra Götalandsregionen satsade 685 kronor per invånare på kultur år 2017.  

• Kommunerna i Västra Götaland hade en genomsnittlig nettokostnad för kultur à 1 

115 kronor per invånare 2017, varav 450 kronor gick till bibliotek. 

Kartbild kommer att infogas: Västra Götaland, kommuner, kommunalförbund 

Begreppsdefinition 
Konstnär: Professionella utövare och upphovspersoner inom alla konstområden. 
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Det fria kulturlivet: De organisationer och enskilda utövare som verkar professionellt 

inom konst och kultur utanför konst- och kulturinstitutioner. 

Det ideella kulturlivet: Personer och organisationer som verkar inom konst och kultur på 

ideell (oavlönad) basis utifrån sina intressen. 

Kulturpolitik: Politik som handlar om att främja ett levande och oberoende kulturliv. 

Inriktas på tillgång till konst, kultur och kulturarv och inbegriper politik för att främja 

delaktighet, interkulturell dialog och människors lust och motivation att ta del av och vara 

delaktiga i konst och kultur. Kulturnämnden värnar om att Västra Götaland ska vara en god 

miljö för konstnärer att leva och verka i samt för hållbara villkor för konstartsutveckling. 

Beställar- och utförarmodellen: En styrmodell i Västra Götalandsregionen som 

innehåller de tre centrala begreppen ägare (regionstyrelsen, som ansvarar för helheten) 

beställare (kulturnämnden, som finansierar och anger riktning) samt utförare (de som 

genomför, exempelvis helägda regionala bolag, interna förvaltningar eller externa 

organisationer).  

Principen om armlängds avstånd: Varken ägare eller beställare får fatta beslut om eller 

försöka styra över en utförares konstnärliga innehållsproduktion eller utformning. 

Utföraren ska kunna verka på behörigt avstånd från den politiska och förvaltningsmässiga 

makten.  

Kulturens infrastruktur 
En väl utbyggd och genomtänkt infrastruktur för kulturen bildar ett sammanhållande nät av 

kulturverksamheter i regionen. En av kulturnämndens uppgifter är att skapa en sådan 

infrastruktur. Detta ekosystem är inte statiskt utan bygger på förändring. Här finns 

variationer i placering, kompetens och storlek; i olika specialiteter, nischer och metoder. 

Mångfald är ett egenvärde i målet att skapa en kulturell infrastruktur. Då blir det också 

tydligare hur regionens kulturtillgångar är fördelade och enklare att se vad som behöver 

förstärkas 

Bild kommer att infogas: kulturens infrastruktur 

Regional kulturstrategi för Västra Götaland 

Kulturstrategin är till för att skapa en gemensam syn på kulturlivet i Västra 
Götaland. Den beskriver vilka megatrender som påverkar kulturlivets 
utveckling, kulturpolitikens vägledande perspektiv och de strategiska 
områden som ger riktlinjer för hur kulturpolitiken ska genomföras. 

Tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget styr kulturstrategin regionala satsningar 

inom kulturområden 2020–2023. Kulturstrategin berör kommuner, kommunalförbund och 

aktörer i Västra Götaland och samspelar med kommunala kulturpolitiska dokument och 

satsningar. Den vägleder de organisationer som utvecklar och möjliggör kulturen.  

Megatrender förändrar förutsättningarna 
De globala megatrenderna berör alla delar av samhället, men är svåra att 
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påverka. De både begränsar och skapar möjligheter för det uppdrag som 
Västra Götalandsregionen har.  

En digitaliserad värld 
Den tekniska utvecklingen har revolutionerat hur människor kommunicerar med varandra 

och hur samhället fungerar ekonomiskt, socialt och – inte minst – kulturellt. Tillgången till 

musik, bilder och berättelser är omedelbar och outtömlig, men också svår att överblicka. 

Digitaliseringen förändrar både arbetsmarknaden och sociala beteenden. Människor kan 

organisera sig kring sakfrågor oberoende av geografi. Öppna data gör det lättare att 

kontakta myndigheter och att dela med sig av information. Individen får större möjlighet 

till egenmakt och handlingsutrymme eftersom hen både kan producera själv och ta del av 

det som har producerats av andra.  

Samtidigt kommer den digitaliserade världen med baksidor. Människor som befinner sig 

utanför den digitala världen, på grund av exempelvis funktionsnedsättning eller ålder, blir 

isolerade från det omgivande samhället. Och även om digitala möjligheter minskar fysiska 

avstånd kvarstår behovet av mellanmänskliga möten.  

Ett förändrat klimat 
Mänskligheten står inför ett existentiellt hot som kräver global samverkan av hittills aldrig 

skådat slag – förändringarna i klimatet. Klimathotet är svenskarnas största oroselement.1 

Konst- och kulturlivet kan mana till diskussion, skapa opinion och samla människor kring 

trenden. Inom konsten finns plats för många perspektiv, vilket blir centralt i 

sammanhanget. Här gör digitaliseringstrenden det möjligt för nya lösningar, exempelvis 

genom minskat resande och därmed minskade utsläpp. Det förändrade klimatet har också 

ökat intresset för återbruk och klimatsmarta designlösningar.  

Ökade skillnader i samhället 
De socioekonomiska skillnaderna i Västra Götaland ökar. Utlandsfödda och lågutbildade 

är särskilt utsatta grupper. Befolkningen blir större men antalet i arbetsför ålder lägre, 

vilket skapar utmaningar gällande kompetensförsörjning och skatteintäkter. Som 

konsekvens av detta finns det risk för framtida nedskärningar i kulturlivet. Trycket på 

sektoröverskridande samarbeten ökar.  

Klyftor mellan land och stad, centrum och periferi, riskerar att växa till följd av ett ökat 

fokus på attraktiva städer. Ofrivillig ensamhet bland framför allt äldre ställer nya krav på 

sociala mötesplatser. En ökad andel barn och unga innebär en ökad efterfrågan på att 

uppleva och utöva konst och kultur. Gränsöverskridanden och kulturmöten kan här vara en 

del av lösningen – med kulturen som ett socialt kitt och konstens som uppmuntrar till nya 

perspektiv. 

Trenderna skapar frågor för kulturen att besvara 
Megatrenderna ger upphov till frågor som kulturpolitiken behöver ta ställning till. De 

lägger också grunden för de vägledande perspektiven för den regionala kulturpolitiken. 

Hur kan fler få möjlighet att vara delaktiga i allt det som konst och kultur har att erbjuda? 

Hur kan förutsättningar för ett levande kulturliv i hela regionen skapas, i både städer och 

 

1 Andersson, Ulrika, Carlander, Anders, Lindgren, Elina & Oskarson, Maria (red.). Sprickor i fasaden: 
SOM-undersökningen 2017. SOM-institutet: Göteborg. 2018 
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landsbygd? Hur kan konstens integritet och kritiska förmåga försvaras? Och hur kan de 

krafter som använder kultur till att ställa människor emot varandra bemötas?  

Fem vägledande perspektiv  
Människans kreativitet och innovationsförmåga tar upp en allt större del av 
vardag och arbetsliv. Möjligheten att uttrycka sig i olika former och på olika 
platser gör det tydligt att kulturen inte är ensidig, utan mångfaldig, 
föränderlig och växelverkande. Kulturpolitiken står inför utmaningen att 
både vidga sin träffyta och bli mer träffsäker. För att klara av det behövs 
tydligare vägledning och precisare uppdrag.  
Fem perspektiv är vägledande för Västra Götalandsregionens kulturpolitik: demokratisk 

öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional 

profilering. Tillsammans ska de fem perspektiven bidra till att invånarna i Västra Götaland 

kan delta i ett kulturliv som rör och berör just dem.   

Västra Götalandsregionen ska de kommande åren vägledas av 
 
Demokratisk öppenhet: att bidra till att skapa rättvisa förutsättningar för alla att delta i 

kulturlivet – som publik, deltagare eller genom eget skapande. Perspektivet om 

demokratisk öppenhet baseras på det nationella kulturpolitiska målet att alla ska ha rätt att 

delta i kulturlivet och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Det kritiska 

samtalet hör till demokratins livsnerv, i rollen av ett ständigt pågående offentligt samtal 

som argumenterar, värderar och reviderar. 

Konstnärlig kvalitet: att värna uppfattningen att kvalitet är ett föränderligt och ifrågasatt, 

men nödvändigt, mål för kulturpolitiken. Kulturpolitiken kan inte själv åstadkomma 

konstnärlig kvalitet, men den kan skapa bättre eller sämre förutsättningar för innovation 

och skapande. En av kulturpolitikens svåraste uppgifter är att vara observant på, och 

tillräckligt flexibel för att hantera, att det konstnärligt intressanta och nyskapande ofta 

dyker upp på oväntade ställen.  

Social relevans: att bidra till att skapa livsmiljöer och verksamheter som upplevs som 

meningsfulla och stimulerande av de som lever och verkar i dem. Social relevans kan 

enbart skapas genom att involvera de berörda. Västra Götalandsregionen arbetar för ett 

kulturliv präglat av jämlikhet, hållbarhet, jämställdhet och mångfald, som värnar konstens 

egenvärde parallellt med de goda effekter som konst- och kulturuttryck har för 

samhällsutvecklingen. 

Ekonomisk potential: att samverka med andra politikområden med medvetenhet om att 

kulturens ekonomiska betydelse inte bara ligger i vanligt företagande. Kulturen påverkar 

ett samhälles och en regions förmåga till utveckling, via såväl det fria kulturlivet som 

institutioner och föreningsliv. Det är viktigt med nya företag inom kulturbranschen, men 

lika viktigt är att öka kunskapen om kulturens utökade samhällsekonomiska roll. Att 

professionella konstnärer har rimliga ekonomiska villkor ska ses som 

samhällsinvesteringar snarare än som bidrag. 
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Regional profilering: att bidra till att ytterligare stärka Västra Götalandsregionen som 

kulturregion och särskilt framhålla vikten av delaktighet och kvalitet. Kulturellt intressanta 

platser attraherar både företag och turism, till gagn för platsutveckling. Det fria och det 

ideella kulturlivet kan vara lika viktigt för den regionala profileringen som exempelvis 

kulturhus, mässor, festivaler och konstbiennaler.  

Fem strategiska områden 
För att de vägledande perspektiven ska bli verklighet är fem strategiska 
områden är av särskild vikt. De samspelar med de globala megatrenderna 
och Västra Götalandsregionens utvecklingsuppdrag. Till varje område hör 
konkreta insatser för hur regionen ska nå dit, och fokusområden som bara 
kan nås tillsammans med andra kulturverksamheter och kommuner.  

Vidga deltagandet 

Kulturen ska nå och angå invånarna. Västra Götalandsregionens ska, med utgångspunkt i 

mänskliga rättigheter, arbeta för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet och 

interkulturell dialog. Se kultursatsningar som en del av demokrati- och bildningsarbete. 

Aktivt och långsiktigt motverka diskriminering och geografiska avstånd som hindrar eller 

försvårar för människor att delta i kulturlivet. Göra särskilda insatser för barn och unga. 

Betrakta barn och ungas kulturengagemang ur ett livslångt lärande/skapande-perspektiv. 

Undersöka den ideella kulturens roll för ett inkluderande kulturliv i samspel med det 

professionella kulturlivet.  

Fokus 2020–2023: Öka deltagandet i kulturlivet och stärka barns rättigheter 

Människor deltar i kulturlivet av olika skäl, med olika förutsättningar och intressen. 

Faktorer som kön, etnicitet, ålder, inkomst, utbildning, geografi och funktionsnedsättning 

påverkar fortfarande graden av deltagande. Förändringen går alltför långsamt, både sett till 

det egna skapandet och möjligheten att påverka den offentligt finansierade kulturen.2 

Kulturverksamheter behöver verktyg och metoder för ett jämlikt och vidgat deltagande. 

Interkulturell dialog är ett verktyg för att komma tillrätta med ojämlikt deltagande. Syftet 

med vidgat deltagande är att bidra till delaktighet och egenmakt samt att bygga en 

gemensam demokratisk kultur där alla har samma möjligheter att delta. För att uppnå syftet 

måste beställare och utförare ta hänsyn till faktorer som kan vara av betydelse för 

individens delaktighet i kulturlivet.  

FN:s konvention om barnets rättigheter är lag i Sverige från och med den 1 januari 2020. 

Under strategiperioden behöver ett krafttag tas för barns rättigheter i kulturen. Dels i 

uppdragsprocesser, uppföljning och kunskapsspridning, dels genom att verksamheter 

tydligt återkopplar till den politiska nivån. Verksamheter som ska fatta beslut och skapa 

åtgärder som berör barn ska alltid göra barnkonsekvensanalyser och prövningar av barnets 

bästa. 

 

Gynna nyskapande 

Konst och kultur ska ha förutsättningar att förnyas. Det kan innefatta konstnärligt innehåll, 

men även forskning, metodik, teknik och organisationsutveckling. Västra 

 

2 Jansson, Daniel och Wärnlöf Bové, Klara. Kulturvanor i Västsverige. I En brokig gemenskap, Ulrika 
Andersson och Annika Bergström (red.), 109–122. Göteborgs universitet: SOM-institutet, 2017. 
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Götalandsregionen ska främja förutsättningar för kreativt skapande, relevant forskning och 

innovativa metoder. Bidra till att förhållandet mellan kulturinstitutioner och det fria 

kulturlivet kommer till uttryck i produktiv och kreativ samverkan. Stimulera kulturuttryck 

som utmanar det nuvarande samhället och dess kulturliv. Ha beredskap för de genrer och 

uttryck vi ännu inte känner till.  

 

Fokus 2020–2023: Stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter 

Stora institutioner i Västra Götaland försörjer hundratals konstnärer varje år. I den 

konstnärspolitiska utredningen från 2018 framkommer flera svaga punkter i hur den 

svenska kulturpolitiken hanterar konstnärers villkor såväl nationellt som regionalt och 

kommunalt.3 Konstnärer har en mycket svag inkomstutveckling och tar sällan del av 

socialförsäkringssystemet. Det strategiska området att gynna nyskapande rimmar väl med 

de konstnärspolitiska målen som lyfter fram konstens frihet, egenvärde, kvalitet och 

principen om armlängds avstånd. Särskilt målet att fler politikområden tar ansvar för 

konstnärernas villkor är relevant för området.  

Den ideella kulturens utövare skänker kreativ kraft, sammanhållning och positiva sociala 

effekter till städer och orter. Samarbeten med det professionella kulturlivet skapar fler 

arbetstillfällen. För att öka deltagandet och därmed gynna nyskapande är det viktigt att 

främja och lyfta det ideella kulturlivet. Under strategiperioden ligger särskilt fokus på 

tillgängliga lokaler, insatser för vuxna ideella utövare och samarbeten mellan det ideella 

kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer. För att uppnå det måste 

olika administrativa nivåer samverka.   

Utveckla kapaciteter 

Den regionala nivån passar bra i rollen att inspirera till samverkan och lösningar över 

sektorer. Västra Götalandsregionen ska samla och samordna förmågor i regionens 

kulturliv. Inspirera till och understödja samverkan mellan den kulturella infrastrukturens 

olika aktörer: kommuner, verksamheter och deltagare. Utveckla kulturlivet genom 

ekonomiskt stöd, kunskapsförmedling och nätverkande. Bidra till metodutveckling inom 

samhällsplanering som, med utgångspunkt från lokalsamhällets behov och resurser, stärker 

kulturens möjligheter.  

 

Fokus 2020–2023: Samverka över politikområden 

För att nå de högt ställda målen om deltagande och hållbarhet i kulturlivet måste olika 

politikområden samverka. Först då kan kulturpolitiken föras med ett regionalt 

helhetsperspektiv. På såväl regional, nationell som internationell nivå finns det behov av 

att bygga upp en gemensam kunskap tillsammans med offentliga organisationer, 

näringslivet, det fria kulturlivet och det civila samhället. 

Nyttja tekniken  

Digitaliseringen skrider över traditionella gränser mellan de som skapar och de som 

tillägnar sig kultur. Västra Götalandsregionen ska använda digitaliseringens 

revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling av och deltagande i konst- 

och kulturlivet. Utveckla de digitala kompetenserna. Driva utvecklingen framåt, inte minst 

inom områden där omvärlden kräver nya kunskaper och kompetenser.  

 

Fokus 2020–2023: Stärka den digitala kompetensen 

 

3 SOU 2018:23, Konstnärspolitiska utredningen, Konstnär – oavsett villkor?  
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Att främja ett brett deltagande och utövande av kultur och samtidigt stödja innovation, 

nyskapande och konstnärlig spets är fundamentet i den regionala kulturpolitiken. Digital 

kompetens behöver stärkas inom alla konst- och kulturområden. Digitalisering är ett 

verktyg för konstnärlig utveckling, tillgänglighet och delaktighet för såväl ideell som 

professionell kulturverksamhet. Att digitalisering ska vara ett medel och inte ett 

självändamål står i centrum för kulturpolitiskt agerande på området. Förändringar kopplade 

till digitalisering och upphovsrätt utmanar förutsättningarna för de professionellt 

verksamma. De är också ett medel för att personer med funktionsnedsättning ska kunna 

delta i kulturlivet i högre grad. 

Öka internationaliseringen 

När personer med olika bakgrund och erfarenheter blir delaktiga i kulturlivet utvecklas och 

berikas kulturen. Västra Götalandsregionen ska vidga och fördjupa kulturutbytet. Vara en 

del i att motverka främlingsfientlighet och att arbeta med och för interkulturell dialog. Det 

gäller enskilda konstnärer och festivalers verksamhet, men också genom kunskapsutbyte 

och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella parter. Verka för ett öppet och 

nyskapande kulturliv via internationella nätverk och organisationer och via dessa öka den 

europeiska finansieringen. Genom interkulturella insatser uppmärksamma att Västra 

Götaland omfattar hela världen och på så vis berikas och utvecklas.  

 

Fokus 2020–2023: Ta tillvara befintliga kontakter och kunskaper  

Att på ett strategiskt sätt möta konstnärers och kulturutövares behov av 

internationalisering, stärka de internationella kontakter som redan finns hos organisationer 

och kommuner, bättre nyttja existerande internationella nätverk och med kulturens hjälp 

bidra till den regionala påverkansagendan. 

 

Regional kulturplan för Västra Götaland 

Kulturplanen visar Västra Götalandsregionens långsiktiga prioriteringar för 
att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Den är ett verktyg för dialog 
och samverkan med andra aktörer inom de konst- och kulturområden som 
regionen vill ska utvecklas. Den fungerar också som grunden för Västra 
Götalandsregionens förhandlingar om statliga medel via 
kultursamverkansmodellen.  

De konst- och kulturområden som är aktuella är scenkonst (teater, dans, samtida cirkus och 

musik), gestaltad livsmiljö, bild och form, slöjd och hantverk, natur- och kulturarv och 

kulturmiljö, arkiv, film och digitalt berättande, litteratur och läsfrämjande, regional 

biblioteksplan, media- och informationskunnighet, folkbildning, kulturskola, nationella 

minoriteter och teckenspråkiga, fristad för yttrandefrihet, kulturella och kreativa näringar 

och platsutveckling, internationalisering, kultur och hälsa samt idrott. Fokus ligger främst 

på de förflyttningar som ska göras i relation till de utmaningar respektive konst- och 

kulturområde står inför. Därför kan inte alla goda exempel på kulturverksamheter i Västra 

Götaland nämnas. 

Varje konst- och kulturområde avslutas med ett antal punkter som visar hur Västra 

Götalandsregionen prioriterar under strategiperioden. Prioriteringarna är baserade på behov 



 
11   

som blivit tydliga via statistik, i rapporter och från kulturlivet och kommunerna i dialoger 

och samråd. Prioriteringarna är inte ekonomiskt viktade – det bestäms i den årligt beslutade 

detaljbudgeten. 

Vilka verksamheter som får stöd av kulturnämnden står i särskild bilaga. 

Kulturens värden för regional utveckling 
För att tillsammans driva samhällsutvecklingen är det viktigt med bred 
samverkan mellan politikområden. Inom regional utveckling samverkar 
kulturen bland annat med mänskliga rättigheter, folkhälsa, kollektivtrafik, 
näringsliv, forskning och utbildning. Kulturen har starka kopplingar till dessa 
områden och därmed till samhällets utveckling.  

Västra Götalandsregionens kulturpolitik sammanstrålar med de nationella kulturpolitiska 

målen. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten 

som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att nå målen är det viktigt att 

beakta kulturen ur olika perspektiv – kulturens egenvärde, kultur som skapar synergier, 

som ökar livskvalitet, som en tillgänglighetsfråga och som en del i hållbar utveckling.  

Kultur som skapar synergier för hållbara samhällen 
FN:s Agenda 2030 med 17 utvecklingsmål strävar till att utrota fattigdom och hunger, 

minska människans påverkan på miljö och klimat, bekämpa ojämlikheter inom och mellan 

länder samt bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Mål elva nämner specifikt 

att skydda och trygga kulturarvet för att uppnå hållbara samhällen. De globala 

utvecklingsmålen bildar ett fundament för kulturens del i den regionala politiken som 

helhet. De visar hur vi genom samverkan kan skapa synergier, såväl i en nationell, 

europeisk som global kontext.  

Kultur som ökar människors livskvalitet 
Rapporten Lycka för fler beskriver hur utvecklingspolitiken kan främja ett samhälle med 

lycka och välmående i fokus. Bland annat betonar rapporten att ”ett samhälle där relationer 

mellan människor fungerar väl och som har fokus på vad människor gör tillsammans 

snarare än vad de äger eller hur mycket varor de konsumerar blir i slutändan ett lyckligare 

samhälle. […] Det generella fokus som finns på ett aktivt liv, föreningar, gemenskap, 

kultur, event, en meningsfull fritid, etc. i Västra Götaland är också i detta perspektiv 

viktigt.”4 

Det goda livet är visionen för Västra Götalands utveckling på lång sikt. Visionen är 

framtagen gemensamt av Västra Götalandsregionen, kommunerna inom de fyra 

kommunalförbunden och representanter från akademi, näringsliv, 

arbetsmarknadsorganisationer, statliga organ med flera. Regionfullmäktige antog visionen 

år 2005. I visionen är kultur ett av fem fokusområden för ett hållbart samhälle. Visionen 

slår fast att kulturen har betydelse för den enskildes livskvalitet och är viktig för regional 

utveckling och tillväxt.  

 

4 VGR Analys. Lycka för fler. 2019. 
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En god hälsa är ett annat fokusområde i visionen. I Västra Götalandsregionens strategi för 

omställningen av hälso- och sjukvården ingår det att fokusera på kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling som en del i att uppnå fokusområdet.5 Kopplingarna mellan god 

hälsa och kultur finns främst via metoder för och värdet av interkulturell dialog och 

mellanmänskliga möten, samt området kultur och hälsa. 

Kultur som en tillgänglighetsfråga 
Invånare och besökares mobilitet är en förutsättning för ett levande och tillgängligt 

kulturliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet6 och kultur har invånarens 

rättigheter och myndighetens skyldigheter som gemensam grund. Målet att öka deltagandet 

i kulturlivet hindras i många fall av geografiska avstånd och bristande kommunikationer. 

Framför allt drabbas människor med olika funktionsnedsättningar från att ta sig till 

aktiviteter och upplevelser. 

Kultur som en del i tillväxt 
Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland berör kulturnämndens 

ansvarsområden inom framför allt kulturföretagande, utbildning, hållbar utveckling och 

vidgat deltagande.7 En ny regional utvecklingsstrategi tas fram i bred samverkan för 

perioden 2021–2030. 

Kultur med respekt för alla 
Kulturen i Västra Götaland ska utgå från allas rätt att delta i kulturlivet oavsett bakgrund, 

kön, könsidentitet, etnicitet, religion, socioekonomisk status, bostadsort, ålder, sexuell 

läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Kulturen har uppmärksammats för det 

ojämlika maktförhållandet som råder mellan kvinnor och män. Med anledning av de 

trakasserier som synliggjorts i och med #metoo, så krävs det ett extra fokus på att aktivt 

motverka de maktstrukturer som ger upphov till att kvinnor utsetts för kränkningar och 

övergrepp.  

Västra Götalandsregionen ska medverka för att skapa arbetsmiljöer och sammanhang där 

respekt råder och där vi inte accepterar några former av diskriminering och trakasserier. 

Scenkonst 
Scenkonsten består av flera konstformer som fungerar som platser för debatt och offentligt 

samtal, som fria forum för normkritik och ifrågasättande. Konstformerna har en stark 

demokratisk grund. I detta dokument är scenkonsten indelad i teater, dans, samtida cirkus 

och musik. 

För att värna den befintliga publiken och hitta nya publikgrupper behöver scenkonsten bli 

mer tillgänglig samtidigt som det konstnärliga uttrycket är starkt. Den utveckling av 

scenkonsten som Västra Götalandsregionen kommer stödja de kommande åren ska främja 

såväl det konstnärliga uttrycket som produktionsmöjligheter och metoder för att 

tillgängliggöra scenkonsten.  

 

5 Västra Götalandsregionen. Strategi för omställningen av hälso- och sjukvården. 2017. 
6 Västra Götalandsregionen. Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland. 2016.  
7 Västra Götalandsregionen. Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 
2014–2020. 2013.  



 
13   

Både den fria professionella scenkonsten och de regionala institutionerna ska med sina 

förutsättningar bidra till konstnärligt utforskande, deltagande och samarbeten. Det kan till 

exempel vara via samproduktioner eller delning av resurser. Kommuner och andra 

lokalhållare ska göra scener och andra spelplatser mer tillgängliga. Det kan till exempel 

vara genom att arbeta med metodutveckling av kringaktiviteter som öppnar upp för nya 

sätt att närma sig teatern, eller att göra scenkonstproduktioner tillgängliga för människor 

med funktionsnedsättningar eller som talar ett annat språk än svenska.  

Scenkonsten har stor potential att bidra till en hållbar utveckling, dels genom att erbjuda ett 

socialt sammanhang och konsumtion av upplevelser, dels genom att skapa nya berättelser 

och gestaltningar av samtiden och framtiden. Kreativa kluster och produktionsplatser där 

nya idéer och samarbeten kan uppstå är en förutsättning för konstnärlig verksamhet. 

Risktagande, handlingsutrymme och utbyten mellan genrer bidrar till utveckling. En 

utmaning är att i samarbete med kommuner och det civila samhället främja scenkonstens 

roll i samhällsplanering och -utformning.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom scenkonsten är att  

• vidga möjligheterna för alla invånare att uppleva en mångfald av scenkonst 

via turnéer och fast scenkonstverksamhet genom att utveckla stödfunktioner 

samt genom att förstärka infrastrukturen av spelplatser och arrangörer 

 

• fördjupa och skapa nya samarbeten mellan scenkonstinstitutioner och det fria 

kulturlivet genom att utforma arbetsmodeller för resursdelning, 

samproduktion och kunskapsöverföring. 

Teater 
Teatern har genom historien återberättat och tillgängliggjort myter och sagor. Den har 

underhållit makteliter och ifrågasatt densamma. Allt sker genom ett tyst kontrakt mellan 

skådespelare och publik där fantasin vinner över misstron, där det är möjligt att förflyttas 

genom tid och rum.  

Idag når de fria professionella teatergrupperna regionens alla kommuner med sina 

föreställningar. De är av stor betydelse för tillgången till teater, framför allt för barn och 

unga. Regionala teaterkonsultenter, riksteaterföreningar och arrangörsstöd spelar också en 

roll i att barn och vuxna kan uppleva teater av hög kvalitet. Det ideella engagemanget som 

upprätthåller teaterföreningar på mindre orter är ovärderligt för att nå ut med 

föreställningar.  

Det finns dock utmaningar – bland annat hur ekonomisk långsiktighet ska tryggas och hur 

nya publikgrupper ska nås och angås. Att bygga fler kontaktytor nära invånarna och att 

uppmuntra till genreöverskridande samarbeten kan förbättra förutsättningarna att sprida 

teater i regionen. Även kartläggningar av teaterlivet i regionen, nya modeller för 

turnéläggning och en översyn av scener och lokaler samt deras tillgänglighet är väsentliga 

för att fortsatt säkra tillgången till teater.  

Västra Götalandsregionen huserar Sveriges enda turnerande scenkonstinstitution för barn 

och unga, Regionteater Väst. De spelar en fortsatt stor roll i att öka delaktigheten för unga i 
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kulturlivet, inte minst efter att barnkonventionen blivit lag. Västra Götalandsregionen äger 

också GöteborgsOperan som, genom sin omfattande konstnärliga verksamhet, 

internationella räckvidd och Skapa-avdelning, ska bidra till scenkonstens utveckling och 

tillgänglighet. 

Scenkonstens värde består delvis i att den är i realtid och förgänglig. Detta står i kontrast 

till en digitaliserad värld, där upplevelser går att ta del av var och när som helst, och 

dessutom dokumenteras för eftervärlden. De digitala medierna blir dock bättre på att 

förmedla livekänslan. Scenkonstaktörer hittar verktyg för att kommunicera och navigera i 

en digital värld. En utmaning är att utveckla det konstnärliga utforskandet inom digital 

teknik och att göra scenkonst tillgängligt genom exempelvis streaming på nya spelplatser 

och överenskommelser med aktörer inom digitaliseringsområdet. 

Prioriteringar inom teater är att  

• tillgängliggöra och sprida teater i hela regionen genom att utveckla 

turnéverksamheten med fokus på professionell teater för barn och unga, 

i samverkan med institutionerna, de fria grupperna och arrangörsföreningar  

 

• medverka till den digitala utvecklingen och öka tillgängligheten till 

teaterproduktioner genom samarbeten med organisationer med kompetens 

inom tillgänglighet och teknik. 

Dans 
Dansen har genom hela mänsklighetens historia haft stor betydelse i livets olika 

situationer. I religiösa ritualer och ceremonier, som konst och underhållning, som folk- och 

sällskapsdans och som motion eller friskvård.  

Trots regionens rika dansliv, med bland annat ett av Europas främsta danskompanier på 

GöteborgsOperan, har danskonsten en svagare ställning än övrig scenkonst. Framför allt 

utbudet för barn och unga är svagt. Utanför de större städerna saknas det en 

sammanhängande och hållbar infrastruktur av scener, arrangörer och turnésamordning. Det 

pågår en satsning på dansscener utanför Göteborg, som har ökat intresset för danskonst hos 

nya publikgrupper.  

Bland barn och unga är dansen en folkrörelse – mängden semiprofessionella unga 

dansaktörer i regionen ökar. Västra Götalandsregionen äger Sveriges enda institution med 

uppdrag att producera turnerande dans för barn och unga, Regionteater Väst.  

För strategiperioden är utmaningarna för det första att organisera en stödjande, kontinuerlig 

och långsiktig infrastruktur, och för det andra att stärka invånarnas, inte minst barn och 

ungas, delaktighet genom satsningar på att samordna turnéer och residensverksamhet.  

2018 tillsatte Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad en utredning om 

samverkansförutsättningar för en produktionsmiljö för dans. Ett av förslagen är en 

gemensam produktionsplattform för professionella danskonstnärer, studenter och 

grundskoleelever. En sådan plattform skulle fungera som ett nav som ger arbets- och 

visningsmöjligheter för dansen i regionen, växlar upp andra pågående danssatsningar och 

stärker mobilitet och samverkan mellan dansscener i regionen. Processen fortsätter under 

strategiperioden.  
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Samtliga påbörjade och planerade satsningar är varandras förutsättningar för att 

åstadkomma förändrade arbetsvillkor för danskonstnärerna och stärka dansen konstnärligt, 

nationellt och internationellt.  

Prioriteringar inom dans är att  

• öka barns och ungas tillgång till dansverksamhet genom att stärka 

samarbetet mellan arrangörer, kommuner, institutioner och det fria 

kulturlivet 

 

• verka för att etablera en produktionsmiljö för de fria professionella 

dansaktörerna samt för en masterutbildning i koreografi på 

Göteborgs universitet. 

Samtida cirkus 
Samtida cirkus, även kallad nycirkus, är en konstform som rymmer många uttryck. Här 

samsas exempelvis akrobatik, mimning, jonglering och eldkonst. Den samtida cirkusen är 

fysisk och visuell, samtidigt som den korsar språk- och generationsbarriärer.8 Den kan 

öppna dörrar till annan scenkonst genom sin potential att locka ny publik. 

I Sverige har den samtida cirkusen vuxit kraftfullt de senaste decennierna, med sitt nav i 

Stockholmsområdet.9 Det är dock en tydligt internationell konstform. Cirkusartister med 

bas i Sverige är i hög grad verksamma utomlands, eftersom antalet speltillfällen i Sverige 

är begränsade. För att motverka att professionella cirkuskonstnärer flyttar från landet 

behövs speltillfällen på alla nivåer och på fler platser. Även undervisning på fler platser 

behövs för att utbilda fler cirkuskonstnärer. 

Antalet scener och kompanier för samtida cirkus uppskattas till runt 70 i hela landet. 

Göteborgs Dans- och Teaterfestival har presenterat samtida cirkus sedan många år och har 

ett uppdrag att öka sin regionala spridning. Initiativ som Nycirkusfestivalen i Rydal och 

Cirkusladan i Mariestad skapar spel- och mötesplatser för både publik och utövare. Nya 

scener är under uppbyggnad i Vara och Uddevalla med ambitionen att kunna visa mer 

tekniskt krävande föreställningar för en större publik. Arrangörer av samtida cirkus 

sammanfaller ofta med arrangörer av annan scenkonst. Fortbildning och stöd till befintliga 

arrangörer är därför en värdefull investering. 

Tillgängliga och ändamålsanpassade lokaler för repetition och föreställning är få. De 

scener som kan ha plats för samtida cirkus behöver inventeras. Dels för att främja 

nätverkande dem emellan, dels för att underlätta turnéläggning och samordning. Att inrätta 

en cirkuskonsulenttjänst har varit framgångsrikt för utvecklingen av samtida cirkus i 

Stockholmsregionen, och kan vara en möjlig väg framåt även i Västra Götaland. 

Prioriteringar inom samtida cirkus är att  

 

8 Sjöström, Eric. Länskulturfunktion för samtida cirkus – en utvärdering. Rapport/Stockholms läns landsting, 

2018. 
9 Kulturrådet. Professionell samtida cirkus – en kartläggning. Stockholm, 2017. Tillgänglig: 

http://www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Professionell-samtida-cirkus--En-kartlaggning/ (Hämtad 2019-

04-02) 
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• utöka den pedagogiska cirkusverksamheten i flera kommuner i samspel med 

strategin för ungas fysiska aktivitet och Västra Götalandsregionens 

kraftsamling inom fullföljda studier 

 

• stödja initiativ som utvecklar den samtida cirkusens uttryck, spridning och 

etablering i Västra Götaland. 

Musik  
Musik har varit en del av människans skapande i urminnes tider och kommer sannolikt att 

fortsätta vara det i framtiden. Inom musiken ryms många olika yttringar och former. Musik 

kan skapas på många olika sätt, exempelvis genom att sjunga, spela instrument eller på 

elektronisk väg. 

 

Musiklivet i Västra Götaland är stort och mångfacetterat. Utövare inom olika genrer 

sprider musik till invånarna alla dagar i veckan. Många människor sjunger i kör, spelar i 

band eller producerar musik i hemmet. Under sommarhalvåret sjuder festivallivet både i 

städer och på landsbygd. Deltagare i alla åldrar skapar musik i kommunernas kulturskolor 

och i studieförbundens replokaler. De regionala musikinstitutionerna drar stor publik och 

blir en fast eller tillfällig arbetsplats för många musiker och sångare. Möten mellan de 

många musiktraditioner som finns representerade i regionen skapar nya konstnärliga 

uttryck. Regionala nätverk inom flera genrer fungerar som plattformar för sammanhang 

och kunskapsutbyte.  

Att överbrygga ojämlikheter mellan genrer, bostadsorter, kön och ekonomiska villkor är en 

prioriterad fråga de kommande åren. Utredningen Musiken i Västra Götaland formulerar 

ett antal förslag för att öka tillgång till livemusik och säkra musikalisk bredd.10 Ett förslag 

är att satsa på musikutveckling i samverkan med lokalsamhällen i så kallade noder. Där 

kan residens, community-arbete, publika arrangemang och konstnärlig praktik utveckla 

såväl musikkonstnären som lokalsamhället. Men för att föra musiken närmare publiken 

behöver arrangörsledet bli starkare. Det kan göras genom att utveckla ett antal platser, med 

insatser för stärkt och vidgat arrangörskap, och att fortsätta främja samarbeten mellan 

institutionerna och det fria musiklivet. 

Företrädare för det fria musiklivet11 har identifierat ett behov av insatser för utövare och 

arrangörer inom pop- och rockgenrer12 med flera. Under de kommande åren ska Västra 

Götalandsregionen fokusera på den musik som inte är kommersiellt självgående, genom 

exempelvis riktade stöd till mindre och medelstora arrangörer, framför allt utanför 

storstäderna. 

Relationen mellan arrangörsledet och den levande musiken är avgörande för en musikalisk 

mångfald på regionens scener. Lika viktiga som institutionernas jämställdhetsplaner är 

insatserna för att kompetensutveckla fria arrangörer, producenter och andra aktörer för att 

säkerställa likvärdiga och jämställda förutsättningar att spela och uppleva musik. De fria 

arrangörernas villkor behöver stärkas. Ungt arrangörskap och jämställdhet behöver vara ett 

fokusområde för att bidra till återväxten i hela regionen. 

 

10 Sjöström, Eric. Musiken i Västra Götaland – En rapport om framtida möjligheter. 2016.  
11 Svensk Live och Studiefrämjandet Väst. Maktens musik – En vitbok om popmusiken och den svenska 

kulturpolitiken. Östersund, 2017. 
12 Med pop/rock-musik menas här de genrer som åtskiljs från konstmusik, jazzmusik och folkmusik.  
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Att satsa på barns och ungas musikutövande är ett sätt att samtidigt vidga deltagande och 

gynna nyskapande. Särskilda programaktiviteter för barn uppmuntrar till eget skapande. 

Dessa ökar stadigt i regionen, till exempel genom Göteborgs Symfonikers samarbete med 

El Sistema.13 Då musik är en populär uttrycksform bland unga är det viktigt att fortsätta 

stödja och inspirera till ungas musicerande och delaktighet – genom kulturskola, 

folkbildning, talangutveckling, ungdomsorkestrar och inte minst främjandeverksamhet för 

ungas egna utövande. Västra Götalandsregionen ska vara med och utveckla ett 

talangcentrum för klassisk musik, med ambition att nå unga musiker från olika bakgrunder 

och få internationell dragningskraft. Målet är att tydligare koppla samman hela 

ekosystemet för musikutövande, från prova-på till professionalisering.  

Det fria musiklivet efterfrågar att de befintliga regionala stödfunktionerna kompletteras 

med kompetens och stöd inom projektledning, turnéläggning och marknadsföring för att 

bättre möta deras behov.14 

 

En ökad rörlighet genom interregionala samarbeten, internationella utbyten och export 

bidrar till att utveckla musiken i regionen. Många musiker, arrangörsnätverk och festivaler 

verkar kontinuerligt på en internationell arena. Westside Music Sweden är sedan 2019 

regionens musikexportkontor för artister och mindre bolag inom pop/rocksektorn. De 

bidrar till att stärka Västra Götaland som musikregion med förgreningar ut i världen. För 

att fortsätta utveckla musiken är det viktigt med insatser för att kompetensutveckla konsert- 

och festivalarrangörer, producenter och musiker inom internationalisering. 

 

Prioriteringar inom musik är att  

• bidra till musiklivets professionalisering genom att förstärka regionala 

stödfunktioner och möta behov av projektledning, internationalisering och 

konstnärlig utveckling 

 

• grundlägga goda förutsättningar för nya generationer av utövare genom att 

tydligare knyta samman kretsloppet mellan basutbildning, vidareutbildning 

och talangutveckling. 

Gestaltad livsmiljö 
Gestaltad livsmiljö är den skärningspunkt där arkitektur, design och form möter de som ska 

leva i miljöerna. Människors liv påverkar och påverkas av hur omgivningen är utformad, 

såväl i det offentliga rummet som i hemmet. Området rör allt från byggande och 

stadsutveckling till designmetodik och form- och materialkunskap.  

De nationella miljömålen och målen för hållbara städer spelar en avgörande roll för 

utvecklingen av gestaltade livsmiljöer. Inte bara när det gäller ny- och ombyggnation, utan 

också hur det kan bidra till nya livsstilar som inte belastar miljön. För just gestaltad 

livsmiljö finns också egna mål om att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 

jämlikt och mindre segregerat samhälle, där alla får förutsättningar att påverka hur den 

gemensamma miljön ska utvecklas.  

 

13 Västra Götalandsregionen. El Sistema, Sagofoajé och Kan själv! – Kartläggning av kulturinstitutioners 

arbete för barn i Västra Götaland. 2018. 
14 SOU 2018:23.  
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En av de stora samhällsutmaningarna är minska klyftorna mellan stad och landsbygd. I den 

utmaningen är både regioner och kommuner centrala. Regioner och kommuner har den 

nära relation till invånare, organisationer och folkrörelser som är nödvändig för att idéerna 

om gestaltad livsmiljö ska kunna genomsyra samhället.  

I Västra Götaland finns en rad aktörer som måste samverka för att främja en hållbar stads- 

och landsbygdsutveckling. Det finns också ett nätverk med arkitektur- och 

designpedagoger som har kompetens att arbeta med arkitektur, planering och 

designprocesser tillsammans med barn och unga. Först och främst gäller det att förbättra 

samspelet mellan kommuner, kommunalförbund och region när det kommer till att planera 

och bygga. En utgångspunkt är den redan bebyggda miljön och hur dess värden bäst kan 

tas tillvara innan eventuella beslut om rivning och nybyggnation. Det handlar också om att 

beakta äldre bebyggda miljöer som en social och ekonomisk resurs – om att förstärka fokus 

på återbruk och cirkulär ekonomi och förbättra kunskapsunderlaget för att ta tillvara 

kulturmiljön. Många kommuner poängterar särskilt vikten av interkommunal samverkan 

och processledning i översiktsplaneringen för att tänka nytt, djärvt och hållbart. De 

regionala verksamheterna kan bidra till att utveckla arbetsmetoder för hur kulturen ska 

komma in i ett tidigt skede och hur arkitekter, designers och planerare kan utveckla den 

gestaltade livsmiljön inte minst på mindre orter. 

Kommunerna lyfter särskilt behovet av ökad kunskap kring offentlig konst: 

enprocentregeln15, upphandling och juridiska aspekter. Hos regionala verksamheter, 

centrumbildningar och kollektivverkstäder finns stor erfarenhet och kunskap om att arbeta 

med offentlig konstnärlig gestaltning. Med bättre samordning kan den offentliga 

gestaltningen bli mer betydelsefull och angå fler människor med olika bakgrund.  

Boendemiljöerna och den offentliga miljöns roll för att motverka segregation är en fråga 

som måste stå högt på dagordningen. Misstron mot samhällets förmåga att lösa 

bostadsfrågan har ökat.16 Arkitektur, form och design kan inte ensamt motverka 

segregation, men kan mildra dess konsekvenser och bidra till meningsfulla miljöer och 

mötesplatser för fler. 

Västra Götalandsregionen har i flera år satsat på hållbarhetsfrågor inom designområdet 

med Klimat 2030 och programmet Design för en hållbar livsstil. Programmet ska 

underlätta för människor att leva mer klimatsmart och uppmuntra till förändrade 

konsumtionsmönster. Folkbildningen har en viktig uppgift i att stärka invånarnas egenmakt 

i frågor som rör boende och vardagsmiljö, men också som inspiration för att välja 

klimatsmarta lösningar och en hållbar livsstil. Tillsammans med medlems- och 

intresseorganisationer kan folkbildningen öka invånarnas förmåga att ställa om till en 

hållbar livsstil, uppmuntra till gör det själv-lösningar och bidra till nytänkande i frågor om 

att stärka makten över boende och miljö. Genom projekt som främjar deltagardriven design 

kan förståelsen för designens betydelse och funktion öka. En utmaning är att prova, samla 

och sprida metoder för medborgardialogens betydelse för stadsutveckling genom 

pilotprojekt i bostadsområden och offentliga miljöer. 

 

15 Enprocentregeln är principen att en (1) procent av den samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, 

om- och tillbyggnad ska gå till konstnärlig gestaltning.  
16 Västra Götalandsregionen. Vår bästa tid är nu? Regionrapport 2018 – hållbar utveckling i Västra 

Götaland. 2018, s. 7. 
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För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom gestaltad livsmiljö är att  

• utveckla inkluderande arbetsmetoder och stärka interkommunal samverkan 

som bidrar till delaktighet och hållbara livsmiljöer i hela Västra Götaland 

 

• samordna rådgivning och resurser kring offentlig konstnärlig gestaltning för 

att i samarbete med kommunerna göra de offentliga miljöerna till 

mötesplatser för alla invånare. 

 

• öka invånarnas egenmakt och engagemang för en hållbar livsstil genom 

pilotprojekt, att främja interkulturell dialog och deltagande samt inspirera till 

förändrade konsumtionsmönster 

Bild och form 
Bilden och seendet är centrala i vår samtid. Bild- och formkonsten möter oss i en lång rad 

material, tekniker, traditioner och uttryck – den är visuell och taktil, konceptuell och 

materialbaserad, genreöverskridande och traditionsbärande. Den möter oss som konst- och 

bruksföremål, som unik eller mångfaldigad produkt.  

Utövarna inom bild och form – exempelvis bildkonstnärer, fotografer, konsthantverkare, 

formgivare och designer – arbetar under delvis olika förhållanden. Den statliga utredningen 

Konstnär – oavsett villkor? uppmärksammar att bildkonstnärerna och konsthantverkarna 

ligger lägst i lönelistan av alla konstnärer.17 Utredningen pekar bland annat på behovet av 

inkomstgrundade ersättningar, en angelägenhet även för den regionala kulturpolitiken. 

Bild- och formkonsten möter lika ofta sin publik i det offentliga rummet som på museer, i 

konsthallar och i gallerier. Allt fler konstinstitutioner arbetar också pedagogiskt utanför de 

egna väggarna. I Västra Götaland finns flera konstinstitutioner med regionala uppdrag. De 

lokala förutsättningarna för att sänka trösklarna till samtida konst och stimulera en 

konstpublik varierar. På orter med konstmuseer, konsthallar, kulturhus och gallerier 

(kommersiella eller konstnärsdrivna) kan besökarna komma i direkt kontakt med konsten 

genom utställningar och pedagogisk verksamhet. På övriga orter kan besökarnas kontakt 

ske genom konstföreningarnas arbete genom den offentliga konsten, konstrundor, 

konstbiennaler eller genom konsten på sjukhus och vårdcentraler. Även kommunernas 

intresse för offentlig konst har stadigt ökat. Idag finns en rad initiativ med street art- och 

skulpturbiennaler, skulpturutbyten och pedagogisk verksamhet i bostadsområden som går 

att utveckla vidare.  

Konstmuseers och konsthallars har en stor betydelse som arenor för att testa nytt och för 

framtida debatt. Studien Inga undantag beskriver dem som ”spanare efter alternativa 

samhällen, laboratorier för nya sätt att leva och sambandscentraler mellan de lokala krafter 

och globala makter som påverkar hur vi bor, arbetar, känner och lever”.18 För att göra 

 

17 SOU 2018:23, s. 217. 
18 Löfgren, Mikael. Inga undantag: värdeskapandet i små och medelstora samtidskonsthallar. Nätverkstan, 

Göteborg, 2015 s. 6. 
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Västra Götaland till en attraktiv produktionsplats för samtida konst har kulturnämnden 

successivt ökat stödet för medverkans- och utställningsersättning (MU-ersättning) till 

konstinstitutioner med regionala uppdrag.  

Konsthantverk och design har en stark ställning i Västra Götaland, med skickliga utövare, 

framstående utbildningar och miljöer som främjar innovation och kunnande. 

Boråsområdets textiltradition, Tibros trä- och möbelföretagande, Bohusläns stenindustri, 

Dalslands halmslöjd och Lidköpings porslinskunnande är exempel på hur dagens form- 

och designverksamhet har kopplingar till historiska traditioner. Röhsska museet i 

Göteborg, Textilmuseet i Borås och Rörstrand museum i Lidköping är viktiga institutioner 

som visar, levandegör och vårdar det svenska form- och designarvet. Gemensamt för dessa 

tre är att de representerar miljöer med kunnande och industrihistoria, professionella 

nätverk, pedagogisk kompetens och en väl utvecklad publik verksamhet. De är också alla 

av internationellt intresse. Ett ökat samarbete kan bidra till att stärka Västra Götaland som 

nod för form och design.  

Barn och unga tar främst del av bildkonst och bildskapande genom institutionernas 

konstpedagogiska insatser och estetiska läroprocesser, kulturskolan, det regionala 

arrangörsstödet, Skapande skola eller eget skapande på fritiden. Det visar undersökningen 

Barn och ungas kulturaktiviteter – Västra Götalandsregionen 2017.19 Där svarade 20 

procent av de tillfrågade unga att de hade besökt ett konstmuseum det senaste halvåret. När 

det gäller eget bildskapande hade hela 90 procent av ungdomarna målat eller ritat det 

senaste halvåret vilket placerar bildskapandet i topp. Detta stora och vitt spridda intresse 

skapar en bra grund för konstpedagogiken att odla vidare. 

Det regionala stödet till kollektivverkstäder har ökat, vilket gör det möjligt att såväl 

producera och visa konst i hela Västra Götaland som att stärka arbetsvillkoren för utövande 

konstnärer. Konstnärer som är medlemmar i centrumbildningar kan också få stöd i form av 

kompetensutveckling och internationella satsningar.  

Under 2018 gjorde Göteborgs stad en genomlysning av området mode, arkitektur, design 

och konsthantverk. Utredningen konstaterar, precis som dess titel antyder, att ”allt finns i 

Göteborg”, men att samordningen mellan privata, offentliga och akademiska aktörer 

behöver bli bättra för att kunna stärka hela klustret.20 En av utmaningarna framöver är att 

samordna och kraftsamla för att stärka bild- och formkonstnärer genom att öka samarbetet 

mellan akademi och offentliga aktörer. En annan utmaning är att i samarbete med 

kommunerna betona vikten av billiga lokaler och ateljéer för konstnärlig verksamhet.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom bild och form är att  

• stärka Västra Götaland som arena för produktion av och möten med samtida 

bild- och formkonst genom höjd MU-ersättning, kompetensutveckling, 

residens och satsningar på offentlig konst 

 

19 Myndigheten för kulturanalys. Barns och ungas kulturaktiviteter – Västra Götalandsregionen 2017. 2017 

s. 15. 
20 Göteborgs kulturförvaltning. Allt finns i Göteborg! Genomlysning av kulturella och kreativa näringar inom 

mode, design, konsthantverk och arkitektur i Göteborg. 2018.  
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• utveckla Västra Götaland som kunskapsnav för design, mode och 

konsthantverk i samarbete med Röhsska museet, Textilmuseet, Rörstrand 

museum och andra aktörer 

 

• förbättra invånarnas möte med bild- och formkonst genom pedagogisk 

verksamhet. 

Slöjd och hantverk 
Slöjd kan definieras som tillverkning av föremål genom handarbete, medan hantverk är ett 

bredare begrepp som handlar om all typ av tillverkning för hand – slutprodukten behöver 

inte vara ett föremål. För båda områdena är kunskapen om materialens olika egenskaper 

grundläggande.  

En stor del av allmänheten i Sverige, runt 40 procent, är intresserad av slöjd.21 Den statliga 

myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor står för nationell samordning och utveckling 

av slöjden, medan Västra Götalandsregionens förvaltning Västarvet har motsvarande roll i 

Västra Götaland. Hemslöjdskonsulenter erbjuder rådgivning, kurser och utbildningar, 

process- och utvecklingsstöd, program, utställningar, nätverk och kontakter. 

Slöjd och hantverk har många beröringspunkter med hållbarhet och återbruk. Området har 

potential att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att inspirera till ett mer effektivt 

nyttjande av naturresurser, kvalitetsmedvetenhet, återvinning, återbruk och hållbarhet. 

Hemslöjdsrörelsen, som arbetar för bevarande, utveckling och fortsatt utövande av de 

traditionella slöjderna, spelar en viktig roll. Omställningen till hållbara material och en 

cirkulär ekonomi kan betyda en renässans för material- och hantverkskompetens, där 

kunskap om förnybarhet och renovering kan öka livslängden på byggnader, möbler och 

föremål. I Västra Götaland bedrivs flera projekt med återbruk som främsta mål. 

Förhoppningen är att de ska inspirera både till en omställning i industrin och till en 

förändrad konsumtion och livsstil. Att ta vara på och utveckla hantverkskunskaper genom 

vård av äldre byggnader, trädgårdar och landskap är en förutsättning för att kulturarvets 

värden ska bevaras för framtiden.  

De senaste decennierna har slöjden utvecklats till att omfatta många nya och kreativa 

uttryck i både form och material. Dagens slöjd består av gör det själv-kultur, aktivism, 

livsstilsfrågor, politiska och sociala budskap. Slöjd som kulturfält kan också skapa kontakt 

mellan människor oberoende språkkunskaper. Det är därmed ett viktigt redskap för 

interkulturell dialog. Slöjden lyfter alltså upp viktiga samtida frågor till debatt. För 

information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden inom 

området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom slöjd och hantverk är att  

 

21 Weissenbilder, Marcus och Andersson, Ulrika. Slöjd och hantverk – vanor och värderingar. Göteborg: 

SOM-institutet, 2018. 
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• främja formgivning, slöjd och hantverk genom samverkan mellan utövare, 

intresseorganisationer, företag och forskning samt genom att matcha 

hantverkskunnande med industrins och besöksnäringens behov 

 

• utveckla natur- och kulturarvsresidens inom slöjd, bygghantverk och 

kulturmiljövård för att främja forskning, utveckling, internationella och 

interkulturella utbyten och lärande 

 

• medverka till hållbar utveckling och interkulturell dialog genom att främja 

invånares, särskilt barn och ungas, intresse för slöjd, hantverk och återbruk.   

Natur- och kulturarv och kulturmiljö 
Kulturarvet har vuxit fram under årtusenden, med människors möten och migration, 

korsade och omtolkade idéer och traditioner. Det består av materiella och immateriella 

uttryck för mänsklig påverkan, till exempel fornlämningar, byggnader, odlingslandskap, 

vandringsleder, traditioner och namnskick. Naturen är så gott som alltid mer eller mindre 

starkt förändrad eller påverkad av människan, och begreppen natur- och kulturarv flyter 

ofta ihop. Begreppet kulturmiljö begränsar sig till den av människan påverkade och 

formade fysiska miljön. Det utgör också sammanhanget för det övriga kulturarvet såsom 

föremål, traditioner och ortnamn. 

 

Riksantikvarieämbetet stödjer samordning och utveckling inom kulturarvs- och 

museisektorn. Västra Götalandsregionen verkar för samordning och utveckling på regional 

nivå. Detta sker främst genom förvaltningen Västarvet, som finansierar regional natur- och 

kulturarvsverksamhet, såsom museer och större besöksmål, och stödjer den ideella sektorn. 

De senare förvaltar många kulturarvsplatser, till exempel friluftsmuseer, hembygdsgårdar 

och industriarv. 

 

Västra Götaland har ett rikt museilandskap, från små privata eller ideellt drivna museer till 

stora offentliga museiinstitutioner. Tillsammans samlar, vårdar och levandegör de natur- 

och kulturarvet genom sina samlingar och sin verksamhet, ofta med anknytning till samtida 

samhällsfrågor. Museipedagogerna har en central roll i att skapa vidgat deltagande, dels 

genom aktiviteter för barn och unga, dels genom att utveckla metoder för interkulturell 

dialog. Sedan juli 2017 finns för första gången en särskild museilag som tydliggör 

museernas roll och ändamål.22 Centralt i lagstiftningen är att museerna är självständiga 

institutioner, fria från politiskt inflytande i verksamhetens innehåll.  

 

Olika politiska strömningar utnyttjar och hotar kulturarven – de kan användas såväl för att 

ena som för att splittra ett samhälle. Samtidigt har kulturarvet en stor potential att skapa 

grund för interkulturell dialog och därmed förståelse mellan olika kulturer och grupper. 

Kulturarv kan till exempel visa på samhällets komplexitet och vad det innebär att vara 

människa i olika sammanhang. 

 

Frågor om identitet, social sammanhållning och inkludering har kommit alltmer i fokus, 

men även frågor om vem som har rätt till kulturarv, berättelser och platser.23 Det är 

 

22 SFS 2010:2012. Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
23 Riksantikvarieämbetet. Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen. Stockholm, 2016. 
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grundläggande att ge alla möjlighet att ta del av natur- och kulturarvet, särskilt barn och 

unga, genom att bidra till ökade kunskaper och delaktighet samt stödja olika initiativ som 

tar tillvara och utvecklar dessa värden i samhället. Farokonventionen är Europarådets 

konvention för kulturarvsområdet där kulturarvet kopplas till FN:s konventioner om 

mänskliga rättigheter och mer specifikt rätten att delta i kulturlivet. Konventionen fastslår 

att ett angrepp på något som en person betraktar som sitt kulturarv ska betraktas som 

likvärdigt med att angripa personen. Makten flyttas till invånaren – alla äger och har rätt att 

definiera kulturarvet.24 

 

Den digitala tekniken ger idag stora möjligheter att sprida kunskap om och tillgängliggöra 

natur- och kulturarv. För att bättre nyttja resurserna, ge fler tillgång till tekniken och öka 

tillgängligheten till materialet behöver dock digitaliseringsinsatserna samordnas på både 

regional och nationell nivå. Samtidigt behöver kulturarvsmaterialet presenteras 

pedagogiskt och därmed målgruppsanpassas för barn och unga, bland annat inom 

skolundervisningen, allmänheten och turismen. En resurs i sammanhanget är de science 

parks som stöds av Västra Götalandsregionen och Högskolan i Skövde, med god 

kompetens inom digitaliseringens möjligheter. I syfte att främja utvecklingen finansierar 

kulturnämnden den årliga konferensen Digikult i Göteborg. Konferensen är en nationell 

och nordisk mötesplats för kulturarvsbranschen.25  

 

Natur- och kulturarvet ger möjligheter till upplevelser och god hälsa genom den allt 

populärare vandringsturismen och annan friluftsturism. Upplevelserna och besöksmålen 

kan vidareutvecklas och stärkas genom ett närmare samarbete mellan aktörerna inom 

kulturarvs- och naturområdena och besöksnäringen. Att binda samman besöksmål genom 

olika leder eller att skapa teman kring olika natur- och kulturarvsyttringar är sätt att skapa 

samverkan som kan öka attraktiviteten och intresset för att uppleva Västra Götaland. 

 

Natur- och kulturarvet skapar identitet och särart som i sin tur ger attraktiva boendemiljöer 

och turistmål med stor betydelse för besöksnäring och platsutveckling. I det sammanhanget 

är en god kulturmiljövård som tar tillvara och utvecklar mångfalden av natur- och 

kulturarvets värden grundläggande. 

 

Kulturmiljövårdens företrädare länsstyrelsen, Västarvet och museerna i Västra Götaland 

har formulerat en regional kulturmiljöstrategi. Strategin är till för att samordna, stärka och 

utveckla insatserna för kommunerna, föreningslivet och andra parter. Med utgångspunkt i 

de statliga målen för kulturmiljöarbetet har strategin fem insatsområden för kraftsamling: 

1) att integrera kulturmiljöfrågorna tydligare i samhällsplaneringen och det regionala 

utvecklingsarbetet, 2) att utveckla arbetssätt för att hantera strukturomvandlingens effekter 

på kulturmiljön i en region med både städer och landsbygd, 3) att integrera 

kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet, 4) att bidra till att utveckla ett hållbart bruk av 

kulturhistoriska besöksmål och 5) ge fler möjlighet att vara delaktiga i kulturmiljöfrågor. 

 

Europarådets europeiska landskapskonvention syftar dels till att lyfta landskapets värden 

som gemensam tillgång och allas ansvar, dels till att främja samarbetet kring 

landskapsfrågor inom Europa och dels till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets 

 

24 Riksantikvarieämbetet. Farokonventionen – Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga 

värde. Stockholm, 2014.  
25 Digikult. Om Digikult. tillgänglig: http://digikult.se/om-digikult/ 
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delaktighet. Som ett sätt att genomföra landskapskonventionens intentioner, ska ett 

landskapsobservatorium utvecklas i Västra Götaland. Observatoriet ska skapa möjligheter 

till invånarinflytande, samverkan mellan olika samhällssektorer och intresse för arbetet 

med att utveckla regionen utifrån en helhetssyn på landskapet. Målet är att komplettera och 

ge stöd till ökat samarbete och samordning som leder till hållbara lösningar i olika 

landskapsfrågor. 

 

Väl omhändertagna natur- och kulturarv leder till en god miljö, besöksnäring och turism. 

Det civila samhällets kunskaper och engagemang har stor betydelse för att natur- och 

kulturarv tas tillvara. Ofta är det ideella insatser som tillgängliggör det lokala natur- och 

kulturarvet. Föreningarnas kunskaper och engagemang är en tillgång för att överbrygga 

generationer och skapa interkulturell dialog. En utmaning för den ideella rörelsen idag är 

behovet av nyrekrytering av medlemmar till föreningarna. Hur den äldre generationens 

kunskaper ska föras över till de nya medlemmarna är en annan utmaning.   

 
För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom natur- och kulturarv och kulturmiljö är att  

• öka alla invånares tillgänglighet till och delaktighet i natur- och kulturarvet 

genom att främja samverkan mellan natur- och kulturarvsorganisationerna, 

för gemensam verksamhetsutveckling och bättre resursutnyttjande. 

 

• öka barn och ungas delaktighet och engagemang i det lokala natur- och 

kulturarvet genom utveckling av pedagogik, exempelvis utifrån 

digitaliseringens möjligheter och interkulturell dialog. 

 

• utveckla mervärdet för besökare och turister genom att på ett hållbart sätt 

utveckla och samordna natur- och kulturarvsupplevelser i samarbete med 

besöksnäringen samt att sammankoppla besöksmål och andra 

kulturarrangemang 

  

• ta tillvara och utveckla natur- och kulturarvet för en hållbar utveckling både 

på regional och kommunal nivå genom strategisk samverkan mellan 

kulturmiljövårdens aktörer och berörda samhällssektorer. 

Arkiv 
Arkiven och museerna är samhällets samlade minne. Tillsammans förvaltar och 

tillgängliggör de källorna till landets historia: handlingar, föremål, bilder och filmer.  

De främsta målgrupperna för arkiven är forskare, studenter och museer, men under senare 

år har allmänhetens intresse ökat kraftigt genom att släktforskningen har utvecklats till en 

folkrörelse. 

 

Den centrala myndigheten för de offentliga arkiven är Riksarkivet, vars regionala del i 

Västra Götaland är Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. I Västra Götaland finns fyra 

regionala och ett flertal lokala föreningsarkiv. Det finns också kommunarkiv i de 49 

kommunerna och arkiv på museer och andra institutioner.  
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Kulturnämnden stödjer de fyra regionala föreningsarkiven, som förvaltar, tar tillvara och 

förmedlar folkrörelsernas och föreningarnas arkivhandlingar. Därmed ansvarar de för 

källorna till en viktig del av demokratins historia, vilket bidrar till att värna de 

demokratiska värdena.26 Här finns till exempel fackliga och kooperativa 

konsumentföreningar, kvinnoföreningar och nykterhetsföreningar, politiska partier och 

lokala aktionsgrupper, trossamfund samt idrotts- och kulturföreningar. Utredningen 

Civilsamhällets minne, beställd av kulturnämnden, belyser de regionala föreningsarkiven.27 

En uppföljande utredning av Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg tar upp konkreta förslag 

om hur föreningsarkivens arbete ska organiseras i framtiden. Viktiga frågor är hur de kan 

knytas närmare varandra organisatoriskt med gemensamma arbetssätt och hur samverkan 

för att digitalisera och tillgängliggöra arkiven kan utvecklas.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden 

inom området, se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom arkiv är att  

• främja samarbetet mellan de regionala föreningsarkiven för att effektivisera 

arbetssätten och möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar 

 

• öka kännedomen om och användningen av föreningsarkiven genom att 

synliggöra arkivmaterialets potential, utveckla arkivpedagogiken och utnyttja 

digitaliseringens möjligheter. 

Film och digitalt berättande 
”Det var som på film” är en vanlig jämförelse för att beskriva en extraordinär upplevelse. 

Det säger mycket om filmens förmåga att dramatisera en händelse och få människor att 

identifiera med den – om bildernas tendens att stanna på näthinnan.  

Med den helstatliga filmpolitiken 2017 fick filmområdet nya nationella mål. Utveckling 

och produktion av värdefull svensk film ska ske kontinuerligt och i olika delar av landet. 

Allt fler ska se värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i hela landet. 

Dessutom ska barn och unga ha goda kunskaper om film och rörlig bild och få möjligheter 

till eget skapande. Jämställdhet och mångfald ska prägla filmområdet. Filmen ska 

dessutom bidra till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.28 

Västra Götalandsregionens bolag Film i Väst har i uppdrag att investera i nationella och 

internationella samproduktioner och skapa en regional infrastruktur för filmproduktion. I 

en värld där konkurrensen om produktionerna blivit allt hårdare är införandet av 

produktionsincitament en viktig fråga som utretts både nationellt och regionalt. Västra 

Götalandsregionen har, i väntan på ett nationellt beslut, infört en regional 

produktionsrabatt på prov. Det gäller att fortsatt positionera Västra Götaland inom film- 

 

26 Den nationella biblioteksstrategin säger bland annat: ”Ur ett demokratiskt och källkritiskt 
perspektiv är stora delar av dessa samlingar särskilt värdefulla, eftersom de speglar vad som faktiskt 
har hänt och vad som verkligen sagts.” Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. Demokratins 
skattkammare: förslag till en nationell biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, Nationell 
biblioteksstrategi. 2019. 
27 Ploom, Lennart. Civilsamhällets minne – förslag till arkivstrategi för Västra Götaland. 2017. 
28 Regeringskansliet. En ny filmpolitik. 2017. https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/en-ny-filmpolitik/ 

(Hämtad 2019-03-27) 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/en-ny-filmpolitik/
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och tv-dramaproduktion genom att skapa goda förutsättningar för filmarbetare att stanna 

kvar och verka i regionen, fortsätta det målmedvetna arbetet med att öka jämställdheten på 

filmområdet, förhindra sexuella trakasserier inom filmbranschen och bidra till en grön 

omställning inom filmproduktion. 

Digitaliseringen påverkar filmbranschen med förändringar som följd i filmvisning: 

biograferna har digitaliserats, filmkopior har ersatts med digital teknik, video on demand-

tjänster har utvecklats och strömmat innehåll står för en allt större del av konsumtionen av 

rörlig bild. En av de stora utmaningarna framöver är att ett större spektrum av film från 

hela världen ska nå och angå fler invånare. Filmfestivalerna spelar en allt viktigare roll i 

mötet med kvalitetsfilm – att få publiken att upptäcka film den inte hade tänkt se. Den 

rollen spelar även biograferna, som behöver fortsatt stöd i det viktiga arbetet med publik- 

och repertoarutveckling och med att erbjuda relevanta regionala nätverk för dessa 

utvecklingsfrågor.  

Den senaste regionala skolbiorapporten visar att 29 av 49 kommuner har 

skolbioverksamhet.29 Det finns alltså fortsatt behov av att stimulera skolbioverksamhet och 

filmverksamhet för barn och unga. Möjligheterna att som ung få odla sitt intresse för 

filmskapande är ojämnt fördelade i Västra Götaland. En rad aktörer arbetar med att stärka 

filmkunnigheten hos barn och unga, ett arbete som blir allt viktigare ju mer den rörliga 

bilden dominerar människors vardag. Att i samarbete med Svenska Filminstitutet och 

andra öka filmkunnigheten är en angelägen utmaning framöver. För att stimulera ungas 

filmintresse krävs ett fortsatt arbete med att utveckla filmkommuner30 och noder i hela 

regionen. Flera regionala aktörer gör betydande insatser, men det behövs fortfarande 

samordning för att de olika insatserna ska kunna ta hand om ungas filmintresse i alla 

stadier. 

Dagens filmare rör sig över genregränser – många kommer från andra håll än de 

traditionella filmutbildningarna: från reklamvärlden, youtube, bloggar eller andra digitala 

branscher. Utvecklingen inom olika former av visualisering är stark – efterfrågan ökar från 

många branscher där tekniker med rörlig bild kan användas för att visualisera scenarier i 

högteknologiska områden. På Lindholmen Science Park i Göteborg arbetar Visual Arena 

och Narrative VR Lab för att stärka utvecklingen och användningen av visualisering 

genom fysiska miljöer och teknik.  

Speldesignens ickelinjära sätt att berätta kommer sannolikt att prägla många andra sorts 

berättande framöver. Sverige är ett av de främsta länderna i världen när det gäller 

utveckling och export av digitala spel – var tionde person i världen beräknas någon gång 

har spelat ett svenskdesignat spel.31 I Västra Götaland växer spelbranschen stadigt och 

består till största delen av en- eller fåmansföretag. Högskolan i Skövde och Chalmers har 

framstående utbildningar inom dataspelsutveckling. The Game Incubator har byggt upp en 

nationell nod kring spelutveckling där nystartade spelföretag får hjälp att utvecklas. 

Swedish Game Arena samlar branschen och arrangerar en rad nationella och 

internationella konvent. En utmaning är att ge konstnärer från olika discipliner möjlighet 

 

29 Kultur i Väst. Skolbiorapport Västra Götaland. 2017.  
30 Kommuner som har fått i uppdrag av Göteborg Film Festival att stärka barn och ungas möjlighet att se 

kvalitetsfilm. 
31 Dataspelsbranschen. Spelutvecklarindex. 2016. 
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att utveckla sitt berättande med hjälp av digitala verktyg och kompetens från andra 

områden.  

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden, 

se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom film och digitalt berättande är att  

 

• utveckla Västra Götaland som filmregion genom att i samverkan förbättra 

infrastrukturen, kompetensutveckla filmarbetarna och stärka 

förutsättningarna för talang- och idéutveckling 

 

• stimulera ungas filmintresse och öka filmkunnigheten genom att samordna 

insatser och stärka biografernas publikutvecklingsarbete  

 

• medverka till att ge konstnärer från olika discipliner möjlighet att utveckla 

nya berättelser med hjälp av digitala verktyg och kompetenser   

Litteratur och läsfrämjande 
Språket ligger till grund för kulturen och språkets konstform är litteraturen. Litteraturen 

kan få verkligheten att framstå tydligare, men också ifrågasätta och osäkra den. Den kan 

skärpa förmågan till kritiskt tänkande och ge njutning och glädje – oavsett om det 

presenteras i form av en bok, tidning, film eller på digitala plattformar.  

De nationella målen för litteratur och läsfrämjande slår fast att ”alla i Sverige ska, oavsett 

bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att 

utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet”.32 

Litteratur 
Hela den litterära yrkeskåren – såsom författare, dramatiker, översättare, publicister, 

förläggare, bibliotekarier och bokhandlare – utmanas idag av den digitala teknikens 

utveckling och invånarnas ändrade medievanor. Upphovsrätten behöver uppdateras utifrån 

en förändrad produktion, distribution och marknad.  

 

Det finns i dag en mängd av litterära arrangörer som tillsammans med folk- och 

skolbiblioteken bjuder in till offentliga samtal om konstens innehåll och vår tids 

samhällsutmaningar. För att säkra ett fritt och demokratiskt samhälle där alla, utifrån sina 

förutsättningar, kan ta plats och påverka blir det viktigare att öka invånarnas medie- och 

informationskunnighet och stödja den kvalitativa, fördjupade litteraturen och 

journalistiken. Utvecklingen kännetecknas av snabbare flöden, ett ständigt pågående 

mediebrus och starka kommersiella intressen. Den digitala tekniken skapar samtidigt nya 

möjligheter för fler röster att bli hörda och delta i samtalet, med snabbare nyhetsflöden och 

tillgänglighet till litteratur på olika plattformar och format. Litteratur kan göras tillgänglig 

för personer med olika funktionsnedsättningar och språk. När fler unga uttrycker sig, 

skapar och utbildar sig inom media, spel och audiovisuella områden kan dramatiken och 

litteraturen utveckla möten med unga läsare och utövare på digitala plattformar.  

 

 

32 Kulturrådet. Handlingsprogram för läsfrämjande. 2014. 
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För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden, 

se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom litteratur är att  

• skapa bättre yrkesmöjligheter för dramatiker, författare och översättare i 

Västra Götaland, genom att initiera branschmöten, nätverksträffar och 

samverkansplattformar och med särskilt fokus på de som skriver på de 

nationella minoritetsspråken och annat språk än svenska 

 

• öka antalet angelägna forum för det offentliga samtalet genom 

samverkan och infrastruktur mellan olika aktörer inom litteratur. 

Läsfrämjande 
Läsdelegationens betänkande, Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället 

konstaterar att läsfärdigheten bland barn och unga generellt gått ner de senaste åren och att 

skillnaderna i läsfärdighet mellan olika befolkningsgrupper ökar.33 Läskunnighet är en 

grundläggande förutsättning för att klara sin utbildning. Litteraturens, kulturens, 

utbildningens och folkbildningens aktörer behöver därför tillsammans kraftsamla och ta ett 

huvudansvar för att skapa intresse och lust bland unga för läsning och bildning.  

I Västra Götaland pågår Kraftsamling fullföljda studier i samverkan med kommunerna och 

andra aktörer för att alla elever ska gå ur skolan med godkända betyg.34 Regionala 

satsningar och stöd i nära samverkan med för-, grund- och gymnasieskolor och 

skolbibliotekarierna är grundläggande för att höja läskunnigheten. Det är även 

läsfrämjande satsningar för vuxna som förebilder i barns och ungas vardag och fritid. 

Under strategiperioden ska Västra Götalandsregionen lägga särskilt fokus på att skapa 

förutsättningar för att litteratur och medier blir dels översatta och tillgängliga på flera 

språk, dels anpassade för personer med funktionsnedsättningar genom lättläst, punktskrift, 

syntolkning och bildillustration. 

För information om vilka organisationer och institutioner som får stöd av kulturnämnden, 

se bilagan Kulturnämndens stöd och uppdrag. 

Prioriteringar inom läsfrämjande är att  

• främja alla barn och ungas lust att läsa och klara sina studier genom 

riktade fortbildnings- och inspirationsinsatser till folk- och 

skolbibliotekarier 

 

• främja barn och ungas läslust i föreningslivet eller hemmet genom att 

sprida kunskap om och stödja goda metoder och initiativ.  

Regional biblioteksplan 
Bibliotekens uppdrag är stora och utmanande. Deras målgrupp är alla invånare. Därför är 

bibliotekens verksamhet bred och komplex. Biblioteken spelar flera roller: utbildande, 

 

33 SOU 2018:57. Läsdelegationen. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. s. 212. 
34 Västra Götalandsregionen. Kraftsamling fullföljda studier. https://www.vgregion.se/regional-
utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/ (Hämtad 2019-04-02) 
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kulturella och sociala. Inte sällan överlappar de olika rollerna varandra. Biblioteken ger 

bland annat tillgång till tryckta böcker, e-böcker och ljudböcker, tidskrifter och 

dagstidningar i olika format samt databaser. De är samtidigt en plats där människor möts 

för dialog och inspiration genom programverksamhet och aktiviteter. Verksamheten sker i 

bibliotekens lokaler och utanför biblioteken genom utåtriktade och uppsökande aktiviteter. 

Bibliotek är därför både en plats och en funktion. De arbetar för att ge människor med 

olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kunskap och kultur genom olika 

skeden i livet.  

Varje landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet för att främja samarbete, 

verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i 

länet.35 Den regionala biblioteksverksamheten har därför huvudfokus på folkbiblioteken, 

men samverkar och samarbetar med andra biblioteksverksamheter, både de bibliotek som 

har regionen som huvudman och de bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet som 

har andra huvudmän. 

I Västra Götaland finns olika typer av bibliotek: folkbibliotek, skolbibliotek, 

forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, specialbibliotek, 

fängelsebibliotek och företagsbibliotek. De flesta ingår i det allmänna biblioteksväsendet, 

vilket innebär offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.36 I syfte att ge alla tillgång till landets 

samlade biblioteksresurser ska bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.37 

Förändringar i befolkningsstrukturen där antalet äldre ökar, där fler invånare har annat 

modersmål än svenska och där barns och ungas liv och villkor förändras i takt med snabb 

samhällsutveckling ställer nya krav på bibliotekens verksamhet. När alla invånare är 

målgruppen behöver biblioteken vara inkluderande, såväl fysiskt som digitalt, och ge alla 

likvärdig tillgång till medier och information. För att öka tillgängligheten till bibliotek 

krävs ständig analys av vilken strategi som bäst motsvarar de lokala behoven – meröppet, 

fler utåtriktade aktiviteter, nischbibliotek eller samverkan med andra aktörer i 

lokalsamhället. Biblioteken behöver dessutom bjuda in användarna att också själva vara 

delaktiga för att fortsatt vara angelägna i människors liv. 

Antalet internetanvändare i Sverige är högt, men det finns grupper som befinner sig i 

digitalt utanförskap. Biblioteken har stora möjligheter att skapa förutsättningar för att öka 

den digitala delaktigheten hos allmänheten. Digitaliseringens påverkan innebär att 

utmaningarna måste mötas genom att utveckla nya förmågor och färdigheter. Biblioteken 

verkar därför för ökad digital kompetens: att ha tekniska färdigheter att använda digitala 

verktyg och tjänster, att ha medie- och informationskunnighet, att förstå mediernas roll och 

funktion i ett demokratiskt samhälle, att kritiskt kunna värdera medieinnehåll utifrån 

mediernas funktioner samt att kunna söka, använda och bedöma information. För att 

 

35 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 11 §  
36 Ibid. 2 § 
37 Ibid. 14 § 
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biblioteken ska kunna främja sådana kunskaper hos allmänheten krävs kontinuerlig 

fortbildning av bibliotekspersonal och relevanta digitala resurser. 

Biblioteken ska främja litteraturens ställning. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 

och tillgång till litteratur. Cirka 20 procent av de svenska eleverna förstår inte vad de 

läser.38 Här kan biblioteken spela en viktig roll genom att vara en mötesplats för den 

samtida litteraturen med författarbesök, föreläsningar och andra litterära program.  

Livslångt lärande handlar både om samhället i stort och om individens möjlighet att växa 

och utvecklas. Biblioteken kan stärka och hjälpa människor att fullfölja studier och bilda 

sig. Historiskt har biblioteken spelat en viktig roll för människors livslånga lärande och 

professionella utveckling, men för att fortsatt motsvara förväntningarna krävs resurser, 

samarbeten och kontinuerlig fortbildning av bibliotekspersonal. En utmaning för 

biblioteken handlar därför om att samverka och samarbeta på sådana sätt att människors 

behov av och önskemål om information, kunskap och kultur tillgodoses så bra som möjligt. 

För att biblioteken ska vara angelägna, ha fortsatt hög kompetens och nå olika målgrupper 

behöver de också samarbeta med aktörer utanför bibliotekssektorn.  

Den kunskap om informationssökning och källkritik som eleverna kan få ta del av under 

skolåren är inte endast relevant för skolan, utan viktig för att under hela livet kunna vara 

delaktig i samhället och förstå världen. Elevernas kunskap, lärande, bildning och 

måluppfyllelse blir starkare med en välfungerande skolbiblioteksverksamhet. 

Skolbiblioteken ger eleverna lika möjligheter att utvecklas för att de ska kunna ta en aktiv 

del i demokratin. De har också en funktion att stärka unga som medvetna medieanvändare. 

Skolbibliotekens uppdrag handlar också om att främja läsning och språkutveckling. 

Läsdelegationen föreslår att skolbiblioteken ska stärkas i att främja elevernas intresse för 

läsning och litteratur.39 Den nationella biblioteksstrategin konstaterar att skolan behöver en 

utbyggd, välfinansierad och med pedagogiken och skolverksamheten i övrigt integrerad 

skolbiblioteksverksamhet.40 En sådan verksamhet utmärks av utbildade bibliotekarier, 

relevant utrustning, relevanta medier, ändamålsenliga lokaler och stöd från skolledningen i 

sitt arbete med att främja läsning, digital kompetens och språkutveckling. 

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 

ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.41 Tidiga insatser 

för att främja små barns språkutveckling, såsom tillgång till litteratur i förskolan och 

samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskolor, spelar stor roll.42 För att nå barn 

och unga måste biblioteken vara relevanta, tillgängliga och ha ett starkt användarfokus. 

Biblioteken kan vara en viktig länk i barns och ungas utveckling, men för att fylla en sådan 

funktion krävs uppsökande och överskridande samarbeten både med aktörer och 

professioner inom och utanför biblioteksverksamheten. Barn och unga behöver också 

känna ägarskap till verksamheten. 

 

38 Dir. 2016:78. Läsfrämjande insatser i och utanför skolan. s. 3 
39 SOU 2018:57. Läsdelegationen. Barns och ungas läsning: ett ansvar för hela samhället. 

40 Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. Demokratins skattkammare: förslag till en nationell 

biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. 2019. 

41 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag.  

42 Andersson, Jonas. Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området. 

Stockholm: Statens kulturråd. 2015. 
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I mångt och mycket är det en pedagogisk utmaning att beskriva hur bibliotek kan stärka 

människors lärande och utveckling, bidra till ökad jämlikhet och minskade klyftor, 

inspirera genom möten och öka invånarnas delaktighet och ägarskap i biblioteken som 

offentligt rum och samhällsaktör.  

Prioriteringar inom den regionala biblioteksplanen är att 

• öka möjligheterna för likvärdig tillgång till information, kultur och 

kunskap genom att bidra till bred samverkan mellan bibliotek och 

andra samhälleliga aktörer samt främja utveckling av bibliotekens 

arbetsmetoder 

 

• främja ökat läsande genom att synliggöra och utveckla bibliotekens 

läsfrämjande arbete för att inspirera till läsupplevelser, stärka 

litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelsen  

 

• främja invånarnas digitala kompetens och medie- och 

informationskunnighet samt stärka invånarnas tillgång till 

biblioteksverksamhet genom riktade fortbildningsinsatser och ökad 

samverkan gällande bibliotekens infrastruktur 

 

• skapa bättre förutsättningar för människors livslånga lärande genom 

att medverka till fler gemensamma mötesplatser och projekt för 

biblioteken samt att främja utveckling av bibliotekens arbetsmetoder.   

Medier, medie- och informationskunnighet 
Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett begrepp för att beskriva de kunskaper en 

invånare behöver ha för att kunna ta till sig information, sätta den i ett sammanhang och 

bedöma om den är korrekt. Att förstå flödet av nyheter och ha en källkritisk förmåga är 

kärnan i yttrande- och informationsfriheten. I MIK-begreppet ingår tolv färdigheter som 

alla bidrar till förmågan att hitta, analysera, kritiskt värdera och skapa innehåll i medier.  

I takt med att medieutbudet ökar blir det allt viktigare att kunna värdera och kritiskt 

granska text och bild. Informations- och kunskapsklyftorna växer stadigt i det 

digitaliserade medielandskapet. Det kan vara svårt att göra skillnad på information som 

granskats av ansvarig utgivare och information som skrivits i propagandasyfte. 

Utbildningsbakgrund blir alltmer avgörande för vad man tar till sig av nyhetsflödet. 

Forskningen visar på ett oroande samband mellan medie- och kulturvanor – de som inte tar 

del av redaktionella medier deltar i mindre utsträckning i kulturlivet än andra.43 

Lokaljournalistiken är också under hård press. Var åttonde kommun i Sverige saknar 

lokalredaktion, lokal gratistidning eller nyhetssajt.44 

Statens medieråd utvecklar former för en förstärkt samverkan av insatser för MIK. Även 

Unesco och Svenska Unescorådet arbetar med att stärka MIK. Under 2018–2020 tar 

regeringen dessutom fram en nationell strategi för att öka motståndskraften mot 

 

43 Myndigheten för Kulturanalys. Kulturanalys 2019 – en lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska 

målen. 2019:1 s. 10 ff. 
44 Institutet för mediestudier. Mediestudiers årsbok – tillståndet för journalistiken 2017/2018. 2017, s. 12. 



 
32   

desinformation, propaganda och näthat. Den senaste medieutredningen uppmärksammade 

MIK som en av de stora samhällsutmaningarna framöver. Utredningen lyfte fram Västra 

Götalandsregionen som ett gott exempel på området.45 

Bibliotek är centrala platser för MIK-insatser – den nationella biblioteksstrategin tar upp 

MIK och bibliotekens roll att fungera som en säker, oberoende och trovärdig 

informationsförmedling för hela samhället. Biblioteken beskrivs till och med som en del av 

Sveriges totalförsvar.46 Precis som skolan arbetar biblioteken med begreppet digital 

kompetens som en del av MIK.  

I Västra Götaland pågår en rad insatser för att höja MIK. Flera aktörer arbetar med frågan 

och träffas genom ett regionalt nätverk. Västra Götalandsregionen har också genom 

satsningen Medier och demokrati på Lindholmen Science Park tagit ett nationellt ansvar 

för att stärka de publicistiska mediernas roll. Medier och demokrati bedriver experimentell 

projektforskning för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och yttrandefriheten 

genom att ta initiativ till och genomföra konkreta projekt i samarbete mellan 

medieföretagen och akademin.  

Utmaningarna på medie- och MIK-området är flera. Att stärka MIK nationellt kräver en 

organiserad och uthållig samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning. 

Initiativ som utvecklar och prövar journalistikens metoder kan stärka förståelsen för 

journalistikens värde i lokalsamhället. Under strategiperioden behövs insatser dels för att 

förmedla nyheter och samhällsinformation på flera språk, dels för att med publicistiska 

medier och olika metoder stärka den interkulturella dialogen. Sådana insatser ökar 

möjligheterna att verka och påverka i ett alltmer digitaliserat samhälle. 

Prioriteringar inom medier och MIK är att  

• stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka 

motståndskraften mot desinformation i samverkan mellan myndigheter, 

bibliotek, skola och folkbildning  

 

• stärka journalistiken i lokalsamhället och invånarnas egenmakt genom 

pilotprojekt i journalistiska och källkritiska metoder 

 

• främja utvecklingen av publicistiska medier genom att utveckla den nationella 

arenan Medier och demokrati. 

Folkbildning 
Folkbildningen är en vital kraft som gör det möjligt för invånare att mötas och utvecklas 

inom områdena bildning, utbildning och kultur. Den har kapacitet till bredd och djup, 

förändring och gemenskap, utmaning och tillit genom att utgå från människors erfarenheter 

och engagemang.  

Samtliga tio studieförbund och SISU idrottsutbildarna finns representerade i Västra 

Götaland. Det finns sex folkhögskolor med Västra Götalandsregionen som huvudman och 

 

45 SOU 2016:80. Medieutredningen. En gränsöverskridande mediepolitik. 2016, s. 414. 
46 Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. 2019, s. 7 ff.  
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18 med civilsamhällesorganisationer som huvudmän. Även museer och bibliotek bedriver 

folkbildningsverksamhet. Den organiserade folkbildningen har dock en särskild kompetens 

eftersom de är verksamma i skärningspunkten mellan det professionella och det ideella 

kulturlivet, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och myndighetsuppdrag 

och mellan generationer och samhällsgrupper. Med sina olika profiler speglar 

folkbildningen mångfalden i samhället, stimulerar demokratin och stärker den sociala 

hållbarheten.  

På statlig nivå är det folkbildningspolitiska målet att alla ska ha möjlighet att tillsammans 

med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 

samhället. Målet kompletteras med fyra syften för folkbildning: att 1) stärka demokratin, 2) 

skapa förutsättningar för påverkan och mångfald, 3) utjämna klyftor och höja bildning- och 

utbildningsnivån i samhället och 4) bredda intresset för och öka delaktigheten i 

kulturlivet.47 Folkbildningens utmaningar är i hög grad relaterade till dessa syften. 

Folkhögskolorna är en central del av den demokratiska infrastrukturen. De skapar 

förutsättningar för individers bildning, utbildning och föreningsengagemang. För att 

fortsätta att vara en positiv kraft för demokrati, påverkan och mångfald behöver 

folkbildningen fortsatt vara en mötesplats för olika erfarenheter. Genom ökad samverkan 

med hälso- och sjukvården, kommuner och myndigheter kan folkbildningen bli en resurs, 

exempelvis för individen att bryta ofrivillig ensamhet och därmed nyttja 

samhällsresurserna mer effektivt. 

En utmaning är att vissa verksamheter präglas av homogena grupper utifrån framför allt 

socioekonomi och kön. För folkhögskolornas del märks skillnaden i valet mellan allmän 

kurs och särskild kurs samt mellan filial och huvudskola. Dessa homogena grupper speglas 

även i studieförbundens verksamhet.  

Folkbildning utgår ifrån människors engagemang och den egna viljan till bildning och 

utveckling. Inom utbildningsområdet är folkbildningen betydelsefull för att uppnå målet att 

fler ska fullfölja sina studier på grundskole- och gymnasienivå. En utmaning är att stödja 

och ytterligare öka volymen på folkhögskolekurser på grundskole- och gymnasienivå och 

samtidigt bibehålla det folkbildningsmässiga i verksamheten och den lokala förankringen.  

Kultur är en central del av folkbildningens pedagogiska metoder och en källa till lärande 

inom folkbildningens alla verksamhetsområden. Flera folkhögskolor har kurser inom olika 

konst- och kulturområden. Studieförbunden är en lokal och regional aktör som genom 

samordning och samverkan är en mötesplats och möjliggörare för invånarnas ideella 

engagemang. Såväl folkhögskolor som studieförbund genomför kulturprogram i hela 

Västra Götaland. Genom studiecirklar i estetiska ämnen och kulturprogram är 

studieförbunden en betydelsefull kulturarena.  

En utmaning för folkbildningen är att deltagandet i kulturverksamheterna i hög 

utsträckning speglar deltagandet i kulturlivet i stort – kvinnor deltar i högre grad än män 

och personer med utländsk bakgrund har ett förhållandevis lågt deltagande. Nätverket 

 

47 Folkbildningspolitiska rådet. Statens syften med att stödja folkbildningen. 2018. 
https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/statsbidrag-till-folkbildningen/Statens-
syften-med-att-stodja-folkbildningen/ (Hämtad 2019-04-02) 
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Folkbildning och kultur i samverkan (FOKIS) har under flera år byggt upp en verksamhet 

som visar hur samverkan konstruktivt kan möta denna utmaning. 

Prioriteringar inom folkbildning är att 

• öka antalet invånare med fullföljda studier genom att utveckla samverkan 

med folkhögskolor, kommuner, kommunalförbund samt relevanta 

myndigheter 

 

• bredda kulturinstitutionernas publik och främja det gemensamma lärandet 

genom att utveckla Folkbildning och kultur i samverkan 

 

• stärka samverkan mellan folkbildningen och regionala verksamheter inom 

områdena ofrivillig ensamhet, kultur och hälsa och integration. 

Kulturskola 
Kommunala musikskolor blev under 1900-talet en del av det svenska välfärdsbygget. 

Syftet var att skapa meningsfull fritid för barn och unga och främja återväxten i det 

kommunala musiklivet.48 Idag har syftet och verksamheten breddats. Kulturskolan 

utvecklar barn och ungas skaparförmågor och kreativitet, bidrar till ökad bildning, 

utvecklar ett generellt kulturintresse, bidrar till föryngring av kulturutövare och på så sätt 

vitalisering av kulturlivet. Kreativitet och fantasi är avgörande förmågor för att utveckla 

morgondagens innovationer, tjänster och företag.  

 

Det har länge funnits en efterfrågan på nationella stödinsatser och samordning som stödjer 

och utvecklar kulturskolorna. Den nationella strategin En kommunal kulturskola för 

framtiden – en strategi för de statliga insatserna synliggör behovet av flernivåsamverkan 

för att stödja och utveckla landets kulturskolor med målet att fler barn och unga ska vara 

delaktiga i och ta del av verksamheten. Den syftar till; att tillgänglighet och jämlikhet 

främjas, ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck, hög kvalitet i 

såväl den breda som i den fördjupande undervisningen samt god kompetensförsörjning.49  

 

Kulturrådets Kulturskolecentrum ska stödja kulturskolorna och deras huvudmän i att 

utveckla verksamheten bland annat genom att samla in statistik, kartlägga utbildnings- och 

utvecklingsbehov, följa och sprida forskning samt förmedla utvecklingsbidrag. En av de 

statliga insatserna, Kulturskoleklivet, riktas särskilt till att säkerställa 

kompetensförsörjningen av kulturskolepedagoger.  

 

Kulturskolan har, likt andra kulturverksamheter, stora utmaningar att nå och angå nya 

målgrupper och bredda sitt utbud samtidigt som den lider brist på forskning och 

kunskapsbyggande. Geografisk tillgänglighet och bristande tillgänglighet i förhållande till 

fysiska och psykiska funktionsnedsättningar begränsar många barn och ungas deltagande. 

Deltagandet har också visat sig starkt påverkat av socioekonomiska faktorer och 

 

48 Holmberg, Kristina. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten: reservat eller marknad?. Malmö Academy 

of Music, Diss. Lund: Lunds universitet. 2010.  
49 Prop. 2017/18:164. En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna. 
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familjeförhållanden.50 För att möta utmaningarna är det centralt med interkommunal 

samverkan, samverkan mellan region och kommuner samt samverkan mellan olika 

verksamheter med intresse och kunskap inom de frågor som rör kulturskolan.  

 

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen. Det 

finns flera regionala verksamheter med resurser för att möta kulturskolornas behov och 

som är eller kan bli samverkansparter. Förvaltningen Kultur i Väst har i uppdrag att stödja 

kulturskolornas utveckling, vilket de gör genom att fortbilda kulturutövare, processleda 

projekt och initiera samverkan. Västra Götalandsregionen ger uppdrag till flera regionala 

konst- och kulturarvsinstitutioner och till verksamheter med hög konstnärlig kompetens 

och med produktionsytor som kan vara en resurs för utveckling. Avdelningen för social 

hållbarhet och avdelningen för samhällsanalys kan möta behov av kunskapsbyggande. 

Regionala insatser fungerar som ett komplement till det grundläggande kommunala 

ansvaret för musik- och kulturskolor. 

 

Prioriteringar inom kulturskolearbetet är att 

• bredda utbudet av uttryck för att angå fler barn och unga genom att 

genomföra fortbildning tillsammans med kommunala musik- och 

kulturskolor, initiera samverkan med regionalt finansierad kulturverksamhet 

samt initiera interkommunala samarbeten  

 

• nå fler barn och unga genom att medverka till att utveckla modeller och 

arbetssätt för att överbrygga psykiska funktionsnedsättningar samt sociala, 

fysiska och geografiska hinder för barn och ungas deltagande i kulturskolan 

 

• bidra till kunskapsbyggande genom samverkan med Statens kulturråd 

gällande studier, kartläggningar och rapporter av kulturskoleverksamhet i 

Västra Götaland. 

Nationella minoriteter och teckenspråkiga 
De nationella kulturpolitiska målen slår fast att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

För att uppnå det är det viktigt att arbeta för att nationella minoriteter och teckenspråkiga 

ska kunna ta del av eller skapa kultur efter sina språk och förutsättningar.   

Nationella minoriteter 
Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den 

europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige fem erkända nationella 

minoriteter med lagstadgade rättigheter sedan 2010: judar, romer, samer, sverigefinnar och 

tornedalingar, samt fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och 

meänkieli.  

Bibliotekslagen, museilagen och språklagen berör särskilt nationella minoriteters 

rättigheter. Regeringens proposition En stärkt minoritetspolitik utvecklar den fortsatta 

inriktningen för minoritetspolitiken i de delar som inte är lagstiftning. Systematik, 

långsiktighet och de nationella minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer i det fortsatta 

 

50 Jeppson, Cecila och Lindgren, Monica. Exploring Equal Opportunities: Children's Experiences of the 

Swedish Community School of Music and Arts. Research Studies in Music Education. Vol 40. no 2. 2018. 
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genomförandet.51 Det innebär att personer som tillhör de nationella minoriteterna både kan 

bidra med sin expertis och får reella möjligheter till inflytande och delaktighet. 

Minoritetslagen är hela Västra Götalandsregionens ansvar. Beredningen för mänskliga 

rättigheter har ett samordnande uppdrag för minoritetspolitiken och kulturnämnden har ett 

särskilt ansvar för de frågor som omfattas i kulturnämndens reglemente.52 Kulturnämnden 

ska stödja och avsätta resurser till minoriteternas organisationer och projekt samt formulera 

tydliga mål och utvecklingsinsatser i styrdokument och uppdrag till kulturverksamheter. 

Indirekt ska kulturnämnden bidra med kunskapsstöd och samverka med kommunerna – 

speciellt med de kommuner som är förvaltningsområden för lokala samråd, folk- och 

skolbibliotek, museer och folkbildningsverksamheter med särskilt fokus på den unga 

generationens rätt till identitet, språk och kultur. 

Teckenspråkiga  
I Sverige är det svenska teckenspråket dövas modersmål eller förstaspråk och en egen 

språklig gemenskap. Språklagen, som trädde i kraft den 1 juli 2009, reglerar att staten, 

regionerna och kommunerna har ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för 

teckenspråket.53 Den teckenspråkiga minoriteten har lika stor rätt att få sin historia och 

kultur synliggjord och berättad, liksom att få skapa och ta del av olika kulturupplevelser, 

som majoritetsbefolkningen har tillgång till. 

Erfarenheter från regionala projekt och plattformar som arbetat för att höja statusen för 

teckenspråkiga behöver tas tillvara och vidareutvecklas i samråd med och utifrån 

teckenspråkigas egna utgångspunkter och behov. De tekniska och digitala verktyg som 

finns behöver användas i större utsträckning för att minska gränserna i kommunikationen 

mellan det tecknade och det talade språket.  

Prioriteringar inom arbetet för nationella minoriteter och teckenspråkiga är att 

• sprida kunskap om de nationella minoriteterna och teckenspråkigas 

rättigheter genom att erbjuda kunskaps- och samordningsstöd om 

nationella minoriteters rättigheter till kommunernas lokala 

kulturverksamheter 

 

• säkerställa de nationella minoriteterna och teckenspråkigas 

lagstadgade rättigheter genom att medverka till regional samordning 

med tydliga riktlinjer, åtgärder och ansvarsfördelning 

 

• stärka nationella minoriteter och teckenspråkigas egenmakt och 

tolkningsföreträde att själva formulera kultur- och kvalitetsbegrepp i 

samråd och dialog med respektive minoritetsgrupp. 

Fristad för yttrandefrihet 

Yttrandefrihetsgrundlagen från 1992 och Tryckfrihetsförordningen från 1766 är de två 

mediegrundlagarna. De ger alla invånare grundlagsskyddad rättighet att fritt uttrycka sina 

 

51 Prop. 2017/18:199. En stärkt minoritetspolitik. 
52 Västra Götalandsregionen. Reglemente för kulturnämnden. 2015.  
53 SFS 2009:600. Språklag. 
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åsikter. I Tryckfrihetsförordningen står bland annat att ”var och en är gentemot det 

allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Inskränkningar av tryck- och 

yttrandefriheten gäller till exempel upplysningar eller påståenden som kan äventyra landets 

säkerhet eller utsätta människor, enskilda eller folkgrupper, för andras missaktning”.  

I många länder är yttrandefriheten starkt begränsad av totalitära regimer. Kritik av makten 

bestraffas hårt. Unescos rapport World Trends in Freedom of Expression and Media 

Development visar tydligt på de utmaningar som världen står inför – hatpropaganda på 

nätet ökar, falska nyheter sprids och säkerheten för allt fler journalister och konstnärer 

hotas.54  

2014 beslutade Västra Götalandsregionen att bli en fristad – att vara en tydlig röst för 

yttrandefrihet och mänskliga rättigheter – genom att söka medlemskap i The International 

Cities of Refuge Network (ICORN). ICORN är en oberoende medlemsorganisation för 

städer och regioner över hela världen som erbjuder skydd för författare, journalister och 

konstnärer vars yttrandefrihet förbjuds och hotas av regimen i hemlandet. Sverige är det 

land som har flest fristäder inom ramen för ICORN. Dessutom är flera av universiteten och 

högskolorna i Västra Götaland medlemmar i Scholars at risk, ICORN:s motsvarighet för 

hotade forskare. 

Eftersom en fristadskonstnär som behöver skydd nästan alltid får det i en kommun 

beslutade Västra Götalandsregionen att agera genom att ge stöd till de kommuner i som 

väljer att bli en fristad. 2019 var Göteborg och Uddevalla de fristäder som kulturnämnden 

gav kunskapsstöd och ekonomiska medel, ytterligare fristäder diskuteras. 

Flera aktörer, bland annat Bokmässan, det nationella nätverket för Sveriges fristäder och 

Svenska PEN har tagit kontakt med Västra Götalandsregionen med önskemål om utökade 

eller nya samarbeten.  

Prioriteringar inom fristad för yttrandefrihet är att 

• höja rösten och kommunicera värdet av yttrandefrihet och demokrati genom 

att förmedla fakta och fristadskonstnärernas egna berättelser  

   

• stödja och uppmuntra kommuner i Västra Götaland att bli en fristad och 

initiera interkommunal samverkan genom att erbjuda regional samordning 

och ekonomiskt stöd. 

Kulturella och kreativa näringar och platsutveckling 
Kulturella och kreativa näringar (KKN) är företag som har kulturskapande och kreativitet, 

såsom arkitektur, film, musik, dataspel, design och olika former av scenkonst, som bärande 

affärsidé. KKN-sektorn påverkas alltså av både kultur- och näringslivspolitiken. Kulturens 

betydelse inom företagandet är inte bara som egen företagsamhet, utan den har också 

 

54 Unesco. World trends in freedom of expression and media development: global report 2017/2018. 

Storbritannien: University of Oxford. 2018. 
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potential för utvecklingen av andra affärsområden genom sin kreativa och innovativa 

karaktär. 

Västra Götalandsregionens strategi för att stödja utvecklingen av KKN-sektorn formuleras 

i treåriga program. Programmen tas fram i samverkan mellan kulturnämnden och 

regionutvecklingsnämnden. Syftet är att skapa förutsättningar för en stark, långsiktig och 

hållbar tillväxt av de kulturella och kreativa näringarna. Västra Götalandsregionens 

definition av KKN omfattar följande branschgrupper med branschkategorier inom 

parentes: arkitektur, audiovisuellt (audiovisuella lagringsmedier55, dataspel, film och TV, 

radio), bild och form (design, foto, konst, konsthantverk), kulturarv (arkiv, historiska och 

arkeologiska platser, museer, slöjd och hantverk), litterärt skapande, bibliotek och press, 

mode, reklam samt scenkonst (kulturutbildning, musik). Programmets övergripande mål 

2018–2020 är att Västra Götaland ska ha den högsta tillväxten inom KKN-sektorn i landet 

och att det ska finnas utvecklad och långsiktigt fungerande infrastruktur för att stödja 

utveckling och hållbar tillväxt inom området. Strategierna för att uppnå detta är 

formulerade inom tre insatsområden: branschutveckling, platsutveckling samt företags- 

och kompetensutveckling. 

Det finns många utmaningar för KKN-sektorn. Samhällstrender som globalisering, 

urbanisering och digitalisering påverkar de olika branscherna i olika riktningar. De flesta 

branscher har fått ställa om från analogt till digitalt och till nya krav, affärsmodeller och 

distributionskanaler.  

En utmaning är att behålla och öka återväxten av utövare inom KKN-branscherna. 

Eftersom det är svårt att livnära sig inom många yrken, särskilt inom den konstnärliga 

kärnan, krävs särskilda insatser för att attrahera unga. Internationalisering är många gånger 

en outnyttjad potential för branschen. 

En annan utmaning är klyftorna mellan stad och land. Det krävs särskilda insatser för 

branschernas utveckling på landsbygden, eftersom städerna har ett försprång i sin 

koncentration av kreativa personer och företag. Västra Götalandsregionen stödjer därför 

sedan flera år tillbaka forskning och metodutveckling för platsutveckling. Samtidigt har 

regionen riktat särskilda stöd till olika orter för att stimulera samverkan mellan 

kulturföretagare i syfte att öka platsernas attraktivitet och tillväxt inom projektet Hållbara 

platser. Projektet är tänkt att övergå i en permanent verksamhet med processtöd för 

platsutveckling. Platsutvecklingen har som mål att skapa samverkan mellan KKN-sektorn 

och övrigt näringsliv, exempelvis turism-/besöksnäringen.  

Prioriteringar inom KKN är att 

• öka hållbar affärsutveckling inom KKN-branscherna och deras 

bidrag till innovationsutveckling i övrigt näringsliv genom att 

stimulera branschspecifik och tvärsektoriell samverkan  

• främja hållbar platsutveckling genom att stödja samverkan mellan 

kulturföretagare, kulturorganisationer och det lokala näringslivet för att lyfta 

platsens attraktivitet med kunskap, metodutveckling och processtöd 

 

55 Audivisuella lagringsmedier avser reproduktion av inspelningar och specialiserad butikshandel med 
oinspelade band och skivor för musik och bild (Tillväxtverket. Kreametern – metodrapport. Metod och 
källor till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar. Rapport 0258. Stockholm. 2018.) 
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• stärka kulturföretagarnas möjligheter att leva på sina verksamheter genom att 

utveckla väl fungerande stödformer och bidra till ökad digital kompetens och 

konkurrenskraft nationellt och internationellt. 

Internationalisering  
Västsverige har en lång historia av internationella relationer. Handelskontakter, 

exportmarknader och långväga vänskapsrelationer har präglat utvecklingen – människor 

har rest ut och kommit hem, nya invånare har bidragit med erfarenheter.  

I Sverige finns idag invånare från närmare 200 länder som tillsammans talar nästan lika 

många språk.56 Kulturpolitiken står inför utmaningen att på bästa sätt ta tillvara 

interkulturell erfarenhet och internationella kontakter, utveckla och förnya konsten och 

kulturen, stärka den interkulturella dialogen och bidra till det regionala utvecklings- och 

påverkansarbetet.   

Västra Götalandsregionen äger två bolag med tydlig internationell prägel – 

GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker. GöteborgsOperan har medarbetare med 30 

olika nationaliteter och vid provspelningar till Göteborgs Symfoniker ansöker musiker från 

hela världen. Även kulturlivet skrider över nationsgränser. Till exempel skriver en 

somalisk författare i norra Göteborg romaner som går upp på topplistan i det forna 

hemlandet.57  

Internationell kulturpolitik bedrivs på flera olika nivåer och påverkar Västra Götaland på 

olika sätt. FN:s kulturpolitik drivs av Unesco med fokus på frågor om yttrandefrihet, 

jämställdhet, mångfald och interkulturell dialog. Genom EU-samarbeten och 

flernivåsamverkan har regionerna fått unika möjligheter att påverka och utveckla 

gemensamma intressen i direkt samarbete. Kultursamarbete sker dels genom Kreativa 

Europa och andra EU-program, dels genom nätverk och samarbetsorganisationer för kultur 

och innovation i Europa. Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond arbetar för att 

Norden ska vara en föregångare som kreativ och öppen konst- och kulturregion. Statens 

kulturråd och Svenska institutet har internationella riktlinjer som syftar till att öka det 

internationella utbytet för att fler ska få tillgång till konst och kultur med mångfald och 

kvalitet från hela världen.58 

I Västra Götalandsregionens internationella påverkansarbete är kulturen central för att ta 

tillvara västsvenska intressen och påverka beslut på nationell och europeisk nivå. Genom 

kultur går det att väcka nyfikenhet och skapa attraktion och mervärde till de frågor som 

regionen driver. Även nationell utrikes- och säkerhetspolitik koncentrerar sig allt mer på 

konfliktförebyggande och fredsfrämjande åtgärder där kulturen kan vara betydelsefull. Vid 

sidan av mer hårdför utrikespolitik kan kulturdiplomati och så kallad mjuk makt bidra till 

internationella relationer som bygger på ömsesidig förståelse och interkulturell dialog. 

Sverige har ett förhållandevis lågt antal sökta och erhållna EU-medel. Västra 

Götalandsregionen har gett organisationen TILLT i uppdrag att öka kunskapen om EU-

 

56 Institutet för språk och folkminnen. Om minoritetsspråk. 2019. 

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/om-minoritetssprak.html (Hämtad 2019-04-08) 
57 Abdillahi Husein i Gårdsten skriver på somali. Hans senaste bok utkom i 250 000 exemplar i Somalia. 
58 Nordiska ministerrådet. Strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013-2020, 2012, reviderad 2016. 

Statens kulturråd Kulturrådets internationella strategi 2016-2018. 2015.  
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medel och få fler kulturaktörer, organisationer och kommuner att söka.59 TILLT arrangerar 

informations- och inspirationsträffar och hjälper till med partnerskap, budgetarbete, 

coachning etc. Det finns även centrumbildningar som på olika sätt främjar medlemmarnas 

möjligheter till internationella utbyten. 

Internationella relationer är ofta personberoende – och därmed sårbara och sköra. 

Långsiktighet, tålamod, generositet, interkulturell dialog och ömsesidighet är nyckelord för 

att få till stånd hållbara samarbeten som tar hänsyn till internationella kontakter och 

klimatpåverkan. Med rätt strategi kan kulturen väcka nyfikenhet inför omvärlden, skapa 

intresse för internationalisering och interkulturellt utbyte, bryta gränser och bidra till att 

minska utanförskapet.  

Kulturnämndens arbete för att öka internationaliseringen består dels av fokus på att främja 

internationellt kultursamarbete och öka konstnärers och kulturaktörers internationella 

kontakter, dels genom påverkansarbete via exempelvis europeiska medlemsorganisationer. 

Bland annat är Västra Götalandsregionen medlemmar i Assembly of Regions (AER), 

Nordsjökommissionen, European Cultural Tourism Network (ECTN) och Regional 

Initiative for Culture and Creativity (RICC). 

Kommunerna i Västra Götaland har i olika hög grad internationella kontakter och 

efterfrågar en strategisk samordning av det regionala internationella arbetet. Utmaningarna 

framöver är att på ett strategiskt sätt möta konstnärers och kulturutövares behov av 

internationalisering, stärka de internationella kontakter som redan finns hos organisationer 

och kommuner, bättre nyttja existerande internationella nätverk och med kulturens hjälp 

bidra till den regionala påverkansagendan.  

Prioriteringar inom internationalisering är att 

• främja konstnärlig utveckling, mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom 

strategiska satsningar på internationellt utbyte och internationella nätverk för 

konstnärer, organisationer och kommuner   

 

• stärka europeiskt kultursamarbete och öka antalet EU-ansökningar från 

Västra Götaland genom informationsinsatser och vägledning samt genom att 

skapa möjligheter för kulturorganisationer att ingå i europeiska nätverk 

 

• medverka till den regionala påverkansagendan och beslutade strategiska 

förflyttningar utifrån regionala prioriteringar och behov.  

Kultur och hälsa 
Kultur och hälsa är ett tvärsektoriellt område där konst och kultur används för 

sjukdomsförebyggande och läkande processer. Världshälsoorganisationen definierar hälsa 

som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

 

59 Under 2015–2017 fick 28 aktörer stöd av TILLT:s EU-desk. Det resulterade i nio ansökningar till Kreativa 

Europa varav fyra beviljades. Kulturnämnden avsatte 1 630 tkr till medfinansiering + EU-desk. Tillbaka till 

regionen kom 3 470 tkr i EU-stöd, det vill säga drygt två gånger insatsen exklusive TILLT:s egna 

samarbetsprojekt.  
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frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”.60 Kulturen har en viktig roll för hälsan, 

inte minst i förmågan att förebygga ohälsa genom att skapa mening och värde. Att delta i 

kultur och att själv skapa bidrar till ökat välbefinnande och en bättre folkhälsa.61 Med det 

synsättet kan kultursatsningar generellt ses som en investering för att öka människors hälsa 

och känsla av ett meningsfullt liv.  

Västra Götalandsregionen arbetar både hälsofrämjande och förebyggande med kultur och 

hälsa, bland annat genom aktiviteter under sjukdomstiden och som terapeutiska metoder 

under tillfriskningsperioden. Kulturnämnden har i uppdrag från regionfullmäktige att dels 

främja kultur och hälsa, dels samverka med regionutvecklingsnämnden, miljönämnden och 

hälso- och sjukvårdsnämnderna för en jämställd och jämlik hälsa. Strategin för omställning 

av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen betonar vikten av att invånarna blir 

delaktiga i sin egen vård för att kunna ta ansvar för att förbättra och bibehålla sin hälsa.62  

Kulturnämnden stödjer pilotprojekt som bedömts ha möjlighet att drivas vidare inom 

folkhälsan, hälso- och sjukvården eller omsorgen på längre sikt. Nämnden har stöttat en 

rad satsningar, från forskningsprojekt och förstudier till konstateljéer, sjukhusclowner och 

biblioterapi. I ett utvecklingsprojekt samarbetar Nordiska Akvarellmuseet med Rise 

Interactive för att med ny teknik och pedagogiska metoder kunna erbjuda konstvandringar 

för människor som inte själva kan ta sig till museet. Flera folkbibliotek i regionen har 

utvecklat biblioterapeutiska arbetssätt för att med hjälp av litteratursamtal och skrivande 

främja hälsa och välbefinnande. De har också använt metoden shared reading för att främja 

hälsa och minska utanförskap och psykisk ohälsa. Det finns en rad pilotprojekt som utgår 

från olika konstarter som framöver kan utvecklas och implementeras i större skala.  

Utmaningarna inom området är flera, bland annat att bättre förebygga och bidra till 

minskad psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten beräknar att 20–40 procent av 

befolkningen lider av psykisk ohälsa. Bland unga kvinnor (17–29 år) är nedsatt psykiskt 

välbefinnande runt 28 procent.63  Enligt Socialstyrelsen lider runt 20 procent av alla äldre 

(65 år och uppåt) av psykisk ohälsa, vilket bara är en av utmaningarna som en åldrande 

befolkning ställer hälso- och sjukvården och omsorgen inför. Psykisk ohälsa ökar bland 

barn och unga. Kultur kan spela en viktig roll för att förebygga psykisk ohälsa och som ett 

komplement till annan medicinsk behandling.  

En andra utmaning är att utveckla verktyg för att arbeta med kulturmedvetenhet. Tanken 

med sådana verktyg är att överbrygga språkliga och kulturella skillnader och barriärer. Det 

i sin tur kan bidra till en jämlik vård.  

En tredje utmaning är att med hjälp av ett personcentrerat perspektiv och narrativ medicin 

öka förståelsen för sjukdomsbilden. I det personcentrerade arbetssättet är patienten en 

medspelare och medutvecklare av vården snarare än en passiv mottagare. Narrativ medicin 

handlar om att känna igen, absorbera, tolka och beröras av patientens berättelse.64 Detta 

synsätt framhåller personen bakom sjukdomen och vikten av att se dennes behov och 

 

60 WHO. Constitution. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution (Hämtad 2019-04-02) 
61 All Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing. Creative Health: The Arts for Health and 

Wellbeing. 2017. 
62 Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige. Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra 

Götalandsregionen. 2017. s 3.  
63 Folkhälsomyndigheten. Hälsa på lika villkor. 2018. 
64 Charon, Rita. Narrative medicine – Honoring the Stories of Illness. 2008. 
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styrkor. Kultur kan bidra till att utveckla arbetet med och uttrycksformerna för patientens 

berättelse.  

En fjärde utmaning är att stärka kulturens roll i omsorgen. Detta måste ske i samverkan 

med kommuner, kommunalförbund och folkbildning. 

Prioriteringar inom kultur och hälsa är att 

• medverka till minskad psykiska ohälsa hos unga och äldre genom samarbete 

mellan folkhälsa, hälso- och sjukvård, kultur och andra berörda sektorer 

 

• utforska kulturens läkande egenskaper i pilotprojekt med fokus på 

kulturmedveten vård och patientberättelser som bedöms ha förutsättning att 

bedrivas på lång sikt 

 

• främja ett gott liv genom att stärka kulturens roll i omsorgen i samverkan 

med kommunalförbund, kommuner och folkbildning. 

Idrott 
Idrottsrörelsens förenings- och folkbildningsverksamhet är en av grundbultarna i den 

demokratiska infrastrukturen och är en motor för gemenskap, glädje, passion och bildning. 

Det är värden som stärker den enskilde och har betydelse för det goda livet. 

Västra Götalandsregionen stödjer Riksidrottsförbundets vision om en idrottsrörelse där alla 

har rätt att vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill ska få vara med i 

föreningsdriven idrottsverksamhet.  

Trots visionsarbete och ideella insatser brottas idrotten fortfarande med problem som i 

vissa fall är specifika för idrottsrörelsen. Två av de interna utmaningarna handlar om 

selektionsprinciper kopplade till kön respektive funktionsnedsättning.65 Inom idrotten är 

kön den främsta selektionsprincipen och könsstereotypa uppfattningar reproduceras inom 

de flesta nivåer. Barn och ungas idrottsvanor är i hög grad styrda av könstillhörighet. 

Människor med funktionsnedsättningar är en marginaliserad grupp inom idrotten och 

hänvisas i många fall till specialidrotter.  

Föreningsengagemanget är ojämnt spritt i samhället. En utmaning är att nå och angå de 

som inte är aktiva i föreningslivet, exempelvis ensamstående kvinnor med barn, invånare i 

socioekonomiskt utsatta områden, ålderspensionärer, personer med låg utbildning och 

inkomst samt personer med funktionsnedsättning. Särskilt angeläget är att nå kvinnor med 

utländsk bakgrund, att få unga män att engagera sig i idrottens folkbildningsverksamhet 

och att intensifiera arbetet med hbtq-frågor.  

 

65 Riksidrottsförbundet har tagit fram Strategi 2025 som i mångt och mycket handlar om dessa problem, se  

https://www.strategi2025.se/. Det finns dessutom en omfattande forskning kring idrott och idrottsrörelsen, 

exempelvis: Larsson, Håkan och Johansson, Susanne. Genus och heteronormativitet inom barn- och 

ungdomsidrott - Könsmönster i idrottsdeltagande och regelverk inom idrott. 2012. eller Centrum för 

idrottsforskning. Resurser, representation och "riktig" idrott - om jämställdhet inom idrotten. 2017.  

 

https://www.strategi2025.se/
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Ur ett folkhälso- och demokratiperspektiv är det viktigt att barn och ungas fysiska aktivitet 

ökar och att de bibehåller sitt engagemang i föreningslivet. Ämnet rörelseförståelse, eller 

physical literacy, betonar främst barn och ungas motorik, självförtroende, motivation och 

kompetens för att röra sig under hela livet. Konceptet kan förbättra förutsättningarna för 

fler barn och unga att nå de rekommenderade nivåerna av en timme fysisk aktivitet per 

dag. 

Prioriteringar inom idrott är att 

• öka andelen barn och unga som är aktiva i idrotts-, och friluftsliv genom att 

tillsammans med föreningsliv, kommuner och näringsliv utveckla konceptet 

rörelseförståelse.  

 

• verka för en jämlik, jämställd och demokratisk idrottsrörelse och för allas rätt 

till idrott, genom att utveckla ett nytt regionalt idrottspolitiskt program.  

 

• stärka samverkan mellan den ideella idrottsrörelsen och regionala 

verksamheter inom områdena kultur och hälsa samt barn och ungas fysiska 

aktivitet för att nyttja kunskap, och engagemang. 

Flernivåsamverkan för att möta utmaningar 

Samtiden och framtiden kännetecknas av komplexa utmaningar som kräver 
kreativa utvecklingsidéer för att möta samhällsförändringar och människors 
behov. Förändringar sker i snabbare takt än tidigare. Offentlig sektor måste 
bli bättre rustad för att möta det vi ännu inte känner till. Detta förutsätter 
samverkan på flera administrativa nivåer. 

Flernivåsamverkan kallas även samhällsstyrning och är mer horisontell och 

nätverksbaserad än formell styrning. Nivåerna – internationell, nationell, regional och 

kommunal – interagerar idag sinsemellan och utvecklar gemensamma intressen i direkt 

samarbete. Flernivåsamverkan bygger på delaktighet och kan innehålla konsultationer, 

inkluderande beslutsprocesser och medborgardialog.  

Eftersom det regionala utvecklingsuppdraget är dynamiskt och regelbundet inkluderar nya 

frågor och perspektiv, behöver det finnas en väl fungerande samverkan, dels mellan 

administrativa och nivåer, dels mellan olika politikområden. För att få flernivåsamverkan 

att fungera är det viktigt att identifiera gemensamma mål och att samtliga parter förstår 

sina respektive roller och hur de kan ha nytta av varandra. Statliga myndigheter behöver ha 

kunskap och förståelse för det regionala utvecklingsarbetet och den regionala nivån bör 

veta hur den nationella verkar.66 Likaså behöver regionerna kunskap om den kommunala 

nivåns ambitioner för att komplettera och förstärka det arbetet.  

Under strategiperioden prioriterar Västra Götalandsregionen samverkan mellan nivåer och 

politikområden för att utveckla kulturen och öka deltagandet i kulturlivet. Kulturpolitiken 

 

66 Tillväxtverket. Statliga myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet. 2018. 
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behöver aktivt interagera med andra politikområden för att visa på kulturens självklara 

värde och kapacitet i samhällsutvecklingen.  

Kultursamverkansmodellen ett exempel på flernivåsamverkan 
Kultursamverkansmodellen är till för att decentralisera inflytandet på kulturpolitiken. 

Modellen förutsätter dialog med kommuner, kommunalförbund, det fria kulturlivet och det 

civila samhället. Decentraliseringen ökar utrymmet för regionala prioriteringar i linje med 

statliga, regionala och kommunala mål – att ge alla invånare möjlighet att ta del av ett 

varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet samt att kreativitet, mångfald och 

konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.67  

Kulturverksamheter som tilldelas medel genom kultursamverkansmodellen finns i flera 

kommuner. Samverkan mellan region, kommun och institution/organisation baseras på 

samfinansiering och dialog för verksamhetens utveckling.  

Under strategiperioden prioriterar Västra Götalandsregionen fortsatt utveckling av 

modeller och strukturer för hur regionalt och statligt finansierad kulturverksamhet 

kan komma fler kommuner och därmed invånare till gagn. 

Nationell, regional och kommunal samverkan utvecklar kulturen 
Kulturnämnden har överenskommelser med de nationella myndigheterna 

Konstnärsnämnden, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, 

Riksteatern, Statens fastighetsverk och Svenska Filminstitutet. Syftet är att stärka 

regionens och kommunernas utveckling inom kulturområdet med omvärlds- och 

sakkunskap.  

Under strategiperioden kommer Västra Götalandsregionen att undersöka samverkan med 

ytterligare nationella myndigheter, till exempel Boverket, Statens konstråd, Statens 

medieråd, Statens musikverk och Statens centrum för arkitektur och design, med 

utgångspunkt i strategins prioriteringar. 

Västra Götalandsregionenen samverkar med kommunerna för att utveckla kulturen genom 

att stärka invånarperspektivet, tydliggöra rollfördelning, tydliggöra utvecklingsbehov och 

underlätta för interkommunal samverkan i kulturfrågor. Kommunerna har det 

grundläggande offentliga ansvaret och den avgörande basfinansieringen för det lokala 

kulturlivet. Beslut ska tas så nära invånaren som möjligt – det som bäst görs på kommunal 

nivå ska hanteras där. Regionala insatser kompletterar och stärker den kommunala 

kulturpolitiken för att ta tillvara synergier och skapa mervärde. 

Kommunerna i Västra Götaland är organisatoriskt uppdelade i fyra kommunalförbund: 

Boråsregionen Sjuhäradskommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund, 

Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kulturnämnden har 

tillsammans med regionutvecklingsnämnden och miljönämnden överenskommelser med 

tre av kommunalförbunden. Kultur ingår inte i Göteborgsregionens kommunalförbunds 

verksamhet och därför har kulturnämnden istället en överenskommelse med delregionens 

kultur- och fritidschefsnätverk. Överenskommelserna samlar resurser för genomförande 

och finansiering av den regionala utvecklingsstrategin och kulturstrategin.  

 

67 Prop. 2009/10:3 Tid för kultur  
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Kommunerna i Västra Götaland har prioriterat att följande områden ska utvecklas i 

samverkan med regionen de kommande fyra åren:  

o Kulturskola och ungas eget skapande 

o Bibliotek och läsfrämjande 

o Kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och platsutveckling 

o Natur- och kulturarv och kulturmiljö 

o Gestaltad livsmiljö och offentlig konst 

o Folkbildning och idrott 

o Kultur och hälsa 

 

Västra Götalandsregionen arbetar fram specifika prioriteringar, konkreta aktiviteter och 

rollfördelning för genomförande tillsammans med kommunalförbund och kommuner under 

strategiperioden. Detta med hänsyn till det kommunala självstyret. 

Under strategiperioden prioriterar Västra Götalandsregionen att ytterligare stärka och 

utveckla strukturer för såväl interregional och interkommunal samverkan som samverkan 

om gemensamma frågor mellan kommunerna och regionen.  

Så ska strategin genomföras och följas upp 

För att nå de uppsatta målen och genomföra den strategiska förflyttningen 
måste mänskliga rättigheter, kunskap och samverkan vara i fokus. I uppgiften 
att synliggöra kulturens värde för samhällsutvecklingen är det uppföljning 
och analys som är förutsättningar för framgång.   

Rättighetsbaserat arbetssätt ska genomsyra helheten 
Kulturnämndens människorättsbaserade arbetssätt utgår från principen rättighetsbärare 

och skyldighetsbärare. Rättighetsbärarna är dels invånarna som tar del av våra 

verksamheter, påverkas av beslut och är närstående eller boende i verksamhetens 

närområde, dels medarbetarna i förhållande till arbetsgivaren. Skyldighetsbärarna är 

förtroendevalda politiker, anställda chefer och anställda medarbetare. De har ansvar att se 

till att rättighetsbärarna får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. 

 

Mänskliga rättigheter är inte bara mål, utan också medel för arbete i linje med FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter. FN har tagit fram fyra principer som ska 

underlätta det människorättsbaserade arbetet: värdighet och egenmakt, jämlikhet och 

ickediskriminering, delaktighet och inkludering samt ansvar och transparens. Hela Västra 

Götalandsregionens arbete ska genomsyras av dessa fyra principer. Till hjälp finns 

vägledningen 5 steg i rätt riktning, framtagen av avdelningen för social hållbarhet.68 

 

Även Agenda 2030 med de 17 globala målen är ett arbete för att förverkliga FN:s 

konventioner om mänskliga rättigheter. Processen med att omsätta Agenda 2030 ska ske 

människorättsbaserat.  

 

68 Västra Götalandsregionen. 5 steg i rätt riktning – vägledning för människorättsbaserat arbete. 2019. 
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Genomförande förutsätter kunskap och samverkan 

För att genomföra den strategiska förflyttning som preciseras i strategin behövs kunskap 

och nya idéer från ett brett spektrum av aktörer – inom såväl kultursektorn som de 

offentliga och privata sektorerna. Att förverkliga den regionala kulturpolitiska 

utvecklingen förutsätter flernivåsamverkan, ekonomiska insatser såsom långsiktiga 

uppdrag, strategiska insatsområden, verksamhetsstöd och utlysning av projektstöd eller 

överenskommelser med kommunalförbund och i vissa fall enskilda kommuner. 

Kulturnämnden strävar efter att så långt som möjligt arbeta evidensbaserat genom att ta till 

sig och ibland initiera forskning inom sitt verksamhetsområde.  

Västra Götalandsregionens styrmodell innehåller rollerna ägare, beställare och utförare. 

Kulturnämndens reglemente beskriver regionstyrelsens ägaransvar för helheten och att 

verksamheten i stort bedrivs ändamålsenligt. Kulturnämndens beställaransvar består av att 

finansiera och ange inriktning för verksamheter samt att följa upp och utvärdera 

beställningar och uppdrag utifrån regionfullmäktiges mål och riktlinjer. Utförarna 

genomför det som är överenskommet i beställningen eller uppdraget. Utförare kan vara 

helägda regionala bolag, förvaltningar inom egen regi eller externa företag och 

organisationer. 2019 gav kulturnämnden 28 gemensamt formulerade långsiktiga uppdrag 

till utförare. Uppdragen utgår från kulturstrategin och omprövas eller omformuleras var 

tredje år. 

Eftersom kulturstrategin gäller i fyra år kan prioriteringarna inte vara alltför detaljerade. 

Konkreta insatser, prioriteringar och finansiering relaterade till kulturstrategins 

genomförande står i kulturnämndens årliga detaljbudgetar.  

Uppföljning och analys för att synliggöra kulturens värde 

Kulturnämnden tillsammans med avdelningen för samhällsanalys följer kontinuerligt upp 

resultat och utvärderar effekter av kulturpolitiken. Syftet är att säkerställa att de medel som 

kulturnämnden fördelar når önskade resultat inom deltagande, självständighet och 

samhälle. De långsiktiga uppdragen har stor vikt. Under de tre år ett uppdrag gäller, ska de 

följa en plan för genomförande, uppföljning och utvärdering.  

Västra Götalandsregionen rapporterar årligen till Statens kulturråd inom ramen för 

kultursamverkansmodellen, riktlinjerna för kvantitativ och kvalitativ uppföljning och 

särskild uppgiftsinsamling. Kulturdatabasen är ett användbart verktyg för insamling av 

kvantitativa data och som gör det möjligt att jämföra regional och nationell kulturstatistik 

över tid. 

Västra Götalandsregionen samarbetar med SOM-institutet, en opartisk 

undersökningsorganisation inom samhälle, opinion, medier vid Göteborgs universitet, för 

att följa utvecklingen ur ett invånarperspektiv. SOM-undersökningarna ger kunskap om 

invånarnas kulturvanor och fungerar som underlag för tvärvetenskapliga analyser över tid 

på nationell, regional och kommunal nivå.  

Systematisk uppföljning skapar bättre förutsättningar för analyser och utvärderingar. Vid 

behov utreder och utvärderar kulturnämnden specifika konst- och kulturområden, men 

även verksamheters arbete med exempelvis deltagande, jämställdhet och tillgänglighet. 

Kulturpolitikens effekter är dock svåra att mäta. Inte sällan genererar satsningar inom 

konst och kultur positiva effekter i andra samhällsområden. Därför är effektutvärderingar 
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utformade för att bättre synliggöra kulturens värde i samhällsutvecklingen ett område för 

Västra Götalandsregionen att utveckla framöver.  

Samråd och samverkan grund för utveckling  

För att kunna utveckla kulturpolitiken på bästa sätt behöver många få 
komma till tals. Västra Götalandsregionen samverkar med kulturlivets 
aktörer och med kommuner. De olika formerna för samråd och samverkan 
har olika syften. 

Fånga behov tillsammans med kulturlivets aktörer  

Västra Götalandsregionen har kontinuerliga samråd med verksamheter som har långsiktiga 

stöd, verksamhetsstöd och treåriga kulturstrategiska utvecklingsstöd samt med 

folkbildningens organisationer. Samråden är till för att fånga upp kapacitet och behov 

kopplade till kulturstrategins genomförande. Dialog med kulturlivets aktörer och invånare 

sker även via förvaltningar, institutioner och organisationer som utför regional 

kulturverksamhet. 

I beredning inför stipendier och utvecklingsprojekt deltar konstnärliga referensgrupper, 

vars medlemmar utses av centrumbildningarna. Syftet är att förstärka principen om 

armlängds avstånd och garantera en rättssäker process. 

Hitta gemensamma ambitioner och lösningar med kommuner 

Kulturnämnden bjuder in till delregionala kulturpolitiska dialoger – ett forum för 

förtroendevalda och förvaltningschefer från kommuner och kommunalförbund i Västra 

Götaland. Syftet är att identifiera gemensamma ambitioner, prioriteringar och potentiell 

samverkan ur ett regionalt helhetsperspektiv. 

Inspirera och föra dialog med kulturting  

Kulturnämnden bjuder under strategiperioden in till kulturting. Kulturtinget fungerar som 

en gemensam mötesplats för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett 

kommunalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Syftet är att förstärka 

dialogen inom kulturområdet mellan region, kommuner, kommunalförbund, det civila 

samhället och det fria kulturlivet. 

Hur strategin har arbetats fram 

Att ta fram en ny kulturstrategi och plan innebär intensiva samråd för att 
samla kunskap och erfarenheter från kommuner, kulturaktörer och det civila 
samhället i Västra Götaland. Syftet är att identifiera gemensamma 
prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.  

Under processen att ta fram kulturstrategin diskuterades kulturlivets förutsättningar, 

utmaningar och möjligheter. Svaren sattes sedan i relation till de förändringar som måste 

till om vi ska nå de önskade effekterna av den statliga och den regionala kulturpolitiken. 
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Kommuner, kulturaktörer och det civila samhället kom i dialogform med sina inspel. 

Dialogerna placerades tydligt inom ramen för Roger A Harts delaktighetstrappa, en metod 

för att definiera olika målgruppers delaktighet i beslutsprocesser. Trappan består av åtta 

steg – de tre första står för ”icke-delaktighet”, där målgruppen inte involveras på allvar, 

och de fem översta står för förankrad delaktighet i samförstånd med målgruppen.69 

Samråden inom kulturstrategiarbetet låg på steg 5 – målgrupperna rådfrågades och deras 

synpunkter togs tillvara och bearbetades i underlaget.  

Kulturstrategin antas av regionfullmäktige. 

Tillsammans med verksamheter med statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen 

Verksamheter som tar del av de statliga medlen inom kultursamverkansmodellen utgjorde 

kärnan i åtta av nio samråd (det nionde gällde folkbildningen). Samråden hade respektive 

konst- och kulturområden i centrum och utgick från frågeställningar om vad som bör göras 

nytt, fortsätta eller avslutas utifrån de fem strategiområdena vidga deltagandet, gynna 

nyskapande, utveckla kapaciteter, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. I 

samråden deltog även  

• organisationer som har långsiktiga uppdrag utan att ta del av statliga medel via 

kultursamverkansmodellen 

• representanter från centrumbildningar 

• representanter från akademi inom respektive konst-/kulturområden 

• sakkunniga och personer med särskild kompetens att arbeta med och för barn och 

unga från förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet  

• representanter från det statliga forskningsinstitutet Rise Interactive för ett IT- och 

digitaliseringsperspektiv.  

Länsstyrelsen representerades på samrådet för natur- och kulturarv. Det breda 

regionutvecklingsperspektivet representerades via regionutvecklare från olika avdelningar 

inom regional utveckling på Västra Götalandsregionen och det kommunala perspektivet 

genom processledare för kulturområdet från de fyra kommunalförbunden i Västra 

Götaland.  

Tillsammans med civilsamhället 
Kulturstrategin togs fram i samråd med det civila samhället. Utgångspunkten för dessa 

samråd var de organisationer som har någon typ av ekonomisk överenskommelse eller 

annan reglerad samverkan med kulturnämnden: 

• Folkhögskolor och studieförbund – ett särskilt samråd hölls i oktober 2018 enligt 

samma upplägg som övriga. 

• Verksamhetsstöd – Folkets hus & parker, folkmusikförbund, hembygdsförbund, 

hemslöjdsförbund, Sveriges konstföreningar Västra Götaland och Våra gårdar 

 

69 Hart, Roger (1992) Children’s participation: from tokenism to citizenship. Florens: UNICEF. 
International Child Development Centre. 
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samlades till samråd i augusti 2018 för att diskutera förutsättningar att verka 

regionalt inom respektive fält och organisation. 

• Överenskommelsen med den sociala ekonomin – ett samråd hölls i oktober 2018 

efter inbjudan till alla föreningar inom överenskommelsen. Samrådet fokuserade på 

vidgat deltagande i kulturlivet och förutsättningar för bättre samverkan.  

• Beredningen för mänskliga rättigheters fem samråd hbtq, funktion, nationella 

minoriteter, barnrätt, jämlikhet – särskild dialog vid ordinarie sammankomster 

under hösten 2018, med fokus på vidgat och jämlikt deltagande i kulturlivet. En 

särskild workshop hölls efter detta med företrädare för de fem nationella 

minoriteterna med fokus på bättre samordning och samverkan. 

• Ax kulturorganisationer i samverkan och Sverok – ett särskilt samråd i december 

2018 med fokus på det ideella kulturlivets förutsättningar i Västra Götaland. 

Tillsammans med det fria kulturlivet 

Kulturstrategin togs fram i samråd med fria kulturaktörer. Dessa samråd organiserades via 

de ekonomiska överenskommelser som finns mellan kulturnämnden och respektive 

organisationer. Med hjälp av särskilda medel från Statens kulturråd för att involvera 

civilsamhället och det fria kulturlivet i processen, blev fördjupade samråd med 

centrumbildningarna möjliga: 

• Centrumbildningar och kollektivverkstäder – ett första samråd i augusti 2018 och 

ett uppföljande januari 2019. I januari presenterades arbetet med den nya 

kulturstrategin. Verksamhetsledare och två medlemsrepresentanter deltog. 

Verksamhetsledarna för centrumbildningarna bjöds också in att delta i de samråden 

för respektive konst- och kulturområde. Centrumbildningarna hade även en särskild 

roll i så kallade open hearings, vid fyra tillfällen i februari 2019. Då inleddes 

dialogen med att de presenterade sin respons på det första utkastet från den 1 

februari 2019.  

• Kulturstrategiska utvecklingsstöd – i maj 2018 diskuterade organisationer med 

kulturstrategiskt utvecklingsstöd från kulturnämnden kulturstrategin och det fria 

kulturlivets förutsättningar och behov.  

• Övrigt – ett kulturting hölls i maj 2018. Förtroendevalda och representanter för det 

fria kulturlivet möttes i diskussioner om konstnärers villkor.  

Genom politiska dialoger 

Kulturstrategin togs fram i samverkan med kommunerna. Dialogarbetet bestod dels av 

delregionala kulturpolitiska dialoger, dels av särskilda politiska dialoger mellan 

kulturnämndens presidium och kommunalförbundens direktioner eller presidier. I 

november träffades kommunerna och regionen för fyra delregionala dialoger. Till dessa 

tillfällen bjöd kulturnämnden in förtroendevalda och förvaltningschefer med ansvar för 

kultur- och fritidsområdet i de 49 kommunerna. Kulturnämnden hämtade i förväg in 

respektive kommuns politiska prioriteringar, särskilt sådana som särskilt lämpade sig för 

samarbete med regionen och kommunalförbunden. Svaren i respektive delregion låg till 

grund för dialogmötena. I januari 2019 höll kulturnämnden höll ett uppföljande möte med 

alla kommuners kulturchefer. 
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Detta kommunala perspektiv beskrivs inte separat utan finns inom respektive konst- och 

kulturområde i strategin. Vad det gäller genomförandet tar parterna i nästa steg gemensamt 

fram aktiviteter och ansvarsfördelning.   

Genom internt förankringsarbete 
Kulturnämnden har också arbetat för att förankra kulturstrategin internt: 

• Koncernkontoret – inom den egna förvaltningen skapades en dialoggrupp med 

representanter från alla enheter inom koncernstab regional utveckling, koncernstab 

hälso- och sjukvård samt koncernstab kommunikation och externa relationer. 

Denna grupp träffades vid ett par tillfällen för att diskutera kulturstrategin ur ett 

regionalt helhetsperspektiv. Gruppen kan bli en viktig del i hur strategin 

implementeras under perioden. 

• Beredningen för hållbar utveckling (BHU) – de informerades kontinuerligt 

om hur arbetet med kulturstrategin gick. BHU är ett politiskt 

samverkansorgan för Västra Götalandsregionen och länets kommuner i 

frågor om hållbar utveckling, däribland kulturfrågor.  

• Kulturnämnden – vid ett av de ordinarie sammanträdena under hösten 2018 hölls en 

workshop om önskade effekter för samhället och individen inom respektive konst- 

och kulturområden. Kulturnämnden informerades även kontinuerligt om arbetets 

fortskridande och deltog i de delregionala dialogerna. Inför beslut om att sända 

strategin vidare till regionstyrelsen fördes fördjupade diskussioner utifrån 

tjänstemannaförslag till strategi.  

• Regionstyrelsens ägarutskott: informerades om arbetet under hösten 2018. 
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Sammanfattning 
Denna bilaga innehåller en förteckning över de verksamheter som vid publiceringsdatumet 
har långsiktiga stöd från Västra Götalandsregionens kulturnämnd av något slag. Stöden 
som ingår är uppdragsbaserade verksamhetsstöd (UVS), långsiktiga uppdrag (LSU), 
verksamhetsstöd och verksamheter med egen rad i detaljbudgeten som har innehaft 
densamma under minst två år i följd. Listade finns även de organisationer som vid 
publiceringsdatum har det treåriga kulturstrategiska utvecklingsstödet, beslut om dessa tas 
varje höst. 

Bilagan ska framledes uppdateras senast den 31 oktober varje år under strategiperioden, 
med början 2019. 

 

Uppdragsbaserade verksamhetsstöd och 
långsiktiga uppdrag 
Verksamheterna med UVS är de bolag och förvaltningar som helt eller delvis är 
regionägda. Verksamheterna med LSU har varierande bolagsformer och tillhörigheter. 

Uppdragsbaserade verksamhetsstöd 
Film i Väst AB 
Film i Väst bidrar till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull film 
i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och 
faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med 
god kvalitet. Verksamheten syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens 
område i Västra Götaland genom att bland annat teckna samproduktionsavtal med olika 
aktörer inom filmbranschen. Film i Väst samproducerar film med hög konstnärlig kvalitet 
och publik potential som utmärker sig på den nationella och internationella arenan och som 
får en betydande global distribution och spridning. Samproduktioner ska sammantaget nå 
och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund. Film i 
Väst ger internationell lyskraft till Västra Götaland och underhåller och utvecklar Västra 
Götalands kreativa potential och infrastruktur samt stärker kompetensen inom branschen. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 
 
GöteborgsOperan AB 
GöteborgsOperan erbjuder publiken, både unga och vuxna, ett varierat utbud framfört med 
hög konstnärlig kvalitet inom opera, musikal, dans och konserter. Föreställningarna ska 
angå besökaren och förmå att både roa och oroa, mana till eftertanke och överträffa 
förväntningarna. GöteborgsOperans egna produktioner bidrar till att Västra 
Götalandsregionen syns på den internationella opera- och dansarenan och stärker på så vis 
Västra Götaland som kulturregion. Verksamheten utanför Göteborgsoperan har sin bas i 
Skövde och för detta ändamål produceras årligen turnerande produktioner. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 
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Göteborgs Symfoniker AB 
Göteborgs symfoniker (GSO) ska bedriva symfonisk konsertverksamhet med hög 
internationell konstnärlig kvalitet för en bred publik. Bolaget ska upprätthålla och utveckla 
sin position som nationalorkester och en av världens främsta symfoniorkestrar. 
Verksamheten i Göteborgs Konserthus består i huvudsak av ett 90-tal orkesterkonserter per 
säsong. Av dessa är ungefär fem konserter med gästande orkestrar, tjugo orkesterkonserter 
för barn och unga samt tio konserter med ett mer populärt symfoniskt program. Därutöver 
genomförs också ett stort antal kammarkonserter för vuxna, barn och unga, jazzkonserter, 
konsertserien Världen i konserthuset samt konsertserien Popical, en konsertform där en 
popartist framträder tillsammans med musiker ur Göteborgs symfoniker. Utöver konserter i 
Konserthuset i Göteborg och från scenen i Vara ska GSO genom turnéer, gästspel och 
GSO-play nå och angå invånarna i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social 
bakgrund, samt aktivt söka nya publikgrupper. GSO ska ge internationell lyskraft till 
Västra Götaland och bidra till att utveckla Västra Götalands kreativa potential och 
kompetens inom scenkonst.  
 
Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 
 
Kultur i Väst 
Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens tre utförarförvaltningar med uppgift att 
främja kultur på uppdrag av regionens kulturnämnd. Kultur i Väst arbetar för ett brett och 
inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland genom att erbjuda 
kompetensutveckling, konsultation, projekt- och processledning inom olika konst- och 
kulturområden. Grunden i arbetet är att stärka kulturen och dess roll i samhället. Uppdraget 
genomförs i samverkan med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och 
internationellt. Kommuner, organisationer, föreningar och andra kulturaktörer är 
huvudsakliga samarbetspartners. Kultur i Väst arbetar med alla konstarter men också med 
arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet 
inom kulturen. En stor del av verksamheten fokuserar särskilt på kultur för barn och unga.  

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 
 
Regionteater Väst AB 
Regionteater Väst (RTV) är Sveriges största turnerande scenkonstinstitution för en ung 
publik och en av landets största producenter av dans och teater. RTV skapar scenkonst som 
är tillgänglig och utmanande och som i tilltal och ämnesval främst riktar sig till människor 
mellan 6–16 år. RTV ska utifrån scenerna i Uddevalla och Borås samt genom 
turnéverksamhet och ett normkritiskt arbetssätt nå och angå barn och unga i Västra 
Götaland oavsett ålder, kön och/eller social bakgrund. RTV ska ge nationell lyskraft till 
Västra Götaland och vara ett kunskaps- och resurscentrum för kommuner och fria 
kulturaktörer.  

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 
 
Västarvet  
Västarvet är en av Västra Götalandsregionens tre utförarförvaltningar med ett brett, 
tvärvetenskapligt och samordnande uppdrag för natur- och kulturarvsfrågor i Västra 
Götaland. Västarvet ansvarar för sex museer och besöksmål: Göteborgs Naturhistoriska 
museum, Lödöse museum, Vitlycke museum, Vänersborgs museum, Forsviks bruk och 



 

 

5   

Slöjd & Byggnadsvård. I anslutning till Vitlycke museum ligger Världsarv Tanum, Västra 
Götalands enda världsarv.   Västarvet har en omfattande verksamhet i Västra Götalands 
kommuner inom slöjd, kulturmiljö, byggnadsvård, arkeologi, konservering, naturmiljö, 
pedagogik och utställningar samt utvecklings- och processtöd. Västarvet ingår som en del i 
det nationella systemet för natur- och kulturmiljöarbete och för samhällsplanering. 
Arbetsfältet styrs framför allt av kulturmiljölagen, plan- och bygglagen, naturresurslagen 
och miljöbalken. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 
 
Fastighetsnämnden för konstenheten inom Västfastigheter 
Konstenheten inom Västfastigheter bidrar till en god offentlig miljö inom Västra 
Götalandsregionens verksamheter genom att förse dem med konstnärlig gestaltning och lös 
konst i samband med ny-, om- och tillbyggnad av Västra Götalandsregionens byggnader 
och lokaler, inklusive externt inhyrda lokaler där regionen bedriver verksamhet, samt 
Västtrafiks resecentra. Inför samtliga verksamhetsdrivna investeringsprojekt som skrivs 
fram till Regionstyrelsen för beslut är riktlinjen att maximalt en procent av byggkostnaden 
ska begäras som investeringsutrymme för konstnärlig gestaltning i form av fast och lös 
konst. Enhetens konstdepå innehåller cirka 63 000 konstverk.   

Styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor 
Västra Götalandsregionens folkhögskolor är en bildnings- och utbildningsanordnare för 
invånarna och en samverkanspart för kommuner och civilsamhälle i Västra Götaland. 
Folkhögskolorna stöder deltagarna att fullfölja sin grundskole- och/eller 
gymnasieutbildning med den alternativa skolform som folkhögskolorna erbjuder. 
Folkhögskolorna erbjuder också yrkesförberedande och högskoleförberedande kurser inom 
exempelvis hantverk, konsthantverk, musik, film, pedagogik och journalistik. De 
yrkesförberedande utbildningar som folkhögskolorna driver har ett nära samarbete med de 
branscher utbildningarna syftar till. Syftet är att utveckla demokratin, att skapa 
engagemang och möjlighet att delta i samhällsutvecklingen, att höja bildnings- och 
utbildningsnivån samt att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. 
Folkbildningsrådet beslutar om regelverk för basfinansiering. 

Långsiktiga uppdrag 
Borås stad för Borås stadsteater 
Borås stads kulturnämnd är huvudman för Borås Stadsteater som finns i Kulturhuset 
tillsammans med Borås konstmuseum och stadsbiblioteket. Under ett år producerar Borås 
Stadsteater fem egna produktioner på två scener för både barn, unga och vuxna. Med 
kvalitet i alla produktionsled erbjuds på stora scenen helhetsupplevelser med ett brett tilltal 
och på lilla scenen ges scenkonst med mer experimentell inriktning. Inom kulturhuset finns 
goda möjligheter till gränsöverskridande samarbeten och Borås Stadsteater är också en 
mötesplats för samtal, föreläsningar, konserter och andra aktiviteter, ofta i samverkan med 
övriga delar av kulturhuset eller med externa aktörer. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Borås stad för Textilmuseet 
Textilmuseet är en mötesplats för textil i alla dess former och speglar textil med inriktning 
på industrihistoria, design, mode, konst och innovativ textil. Museet producerar 
utställningar, program- och pedagogisk verksamhet samt förvaltar och vidareutvecklar det 
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textila arvet med hjälp av specialsamlingar och textilindustrihistorisk kunskap. Här skildras 
textiltillverkningens utveckling ur ett teknik-, produktions- och kulturhistoriskt perspektiv. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Folkteatern i Göteborg 
Folkteatern är en regional teater som sätter upp egenproducerad scenkonst. Folkteatern ger 
även plats för nationella och internationella gästspel samt erbjuder Lilla scenen och foajén 
för mindre gästspel och produktioner i samarbete med aktörer inom det fria scenkonstlivet 
och civilsamhället. Folkteatern gör vid full kapacitet årligen omkring fem egna 
produktioner och flera samproduktioner med andra teatrar – kapaciteten kan komma att 
förändras vid den planerade ombyggnaden av området runt teatern. Till detta tillkommer 
ett antal mindre gästspel inom teater, dans, performance, musik och samtal. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

 
Kulturakademin 
Kulturakademin är en branschövergripande och branschdriven verksamhet utvecklad i 
Västsverige. Kulturakademin erbjuder kompetensutveckling för professionellt 
yrkesverksamma med fullföljd grundutbildning inom scenkonst, musik, film, TV samt 
radio i Västsverige. Verksamheten utgör en samlad resurs för såväl institutioner, 
privatteatrar, fria professionella grupper, enskilda utövare och upphovsmän som övriga 
specialister inom området, oavsett anställningsform. 1300 yrkesverksamma i regionen och 
i övriga Sverige från olika yrkesområden finns registrerade i Kulturakademins databas. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

KulturUngdom 
KulturUngdom är en främjandeverksamhet som arbetar efter grundsatsen av och med unga. 
Det innebär att verksamheten i huvudsak bedrivs på ungas egna initiativ, genom ungas 
deltagande i arrangemang och projekt samt genom ungas skapande och konstnärliga 
utförande. Målgruppen är personer 13–30 år. Verksamheten genomsyras av ett 
demokratiskt arbetssätt och värnande av yttrandefriheten. Föreningen tillämpar principen 
om allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation eller 
ålder. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Riksteatern Väst  
Riksteatern Väst arbetar för att upprätta och understödja ett heltäckande arrangörsnät för 
scenkonst i hela Västra Götaland. Riksteatern Väst är främst till för lokala 
riksteaterföreningar men också i övrigt alla ideella lokalt verkande kulturarrangörer oavsett 
genre och huvudman. Riksteatern Väst samverkar med kommunerna med syfte att skapa 
möjligheter för nya arrangörsföreningar att bildas samt med lokalhållarna, det vill säga 
Folkets hus och parker, Våra Gårdar och Bygdegårdarna för nyttjande av lokaler. 
Riksteatern Väst är producentneutral. Verksamheten samordnar bokningar av Riksteaterns 
produktioner samt turnélägger fria producenter inom scenkonst utifrån 
riksteaterföreningarnas och lokalhållarnas önskemål. Målet är att skapa effektiva turnéer 
och att minska turnékostnaderna, vilket gynnar både producenter och arrangörer. I 
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samband med turnéläggningen skapas en dialog mellan producent och arrangör som 
främjar ett starkt och självständigt samarbete för framtiden. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Röda Sten Kulturförening 
Röda Sten Kulturförening (Röda Sten Konsthall, RSK) driver en plats för samtidskonst, 
eget skapande och kulturupplevelser. Verksamheten bedrivs i ett nedlagt pannhus under 
Älvsborgsbron i Göteborg. RSK har i decennier varit en internationellt uppmärksammad 
ikonisk plats för konstnärligt skapande inom graffiti- och gatukonstkulturen men även för 
andra subkulturella aktiviteter. För RSK är denna bakgrund en utgångspunkt i all 
utställnings- och förmedlingsverksamhet. RSK är kommunens huvudman för Göteborgs 
Internationella Konstbiennal (GIBCA) vilket innebär att RSK producerar en biennal som 
vartannat år presenterar nationellt och internationellt uppmärksammad samtidskonst. I 
anslutning till GIBCA har ett regionalt satellitprogram etablerats, GIBCA Extended. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Stiftelsen Bohusläns museum 
Bohusläns museum är en kunskapsorganisation med folkbildning och livslångt lärande som 
främsta uppgift. Museets kärnverksamhet är att förmedla och tillhandahålla kunskap om 
Bohusläns förhistoria och historia – materiell och immateriell – särskilt den maritima 
kulturhistorien, men har med sina profilområden kust, gräns och samtidskonst även ett 
regionalt perspektiv. Museet bedriver en omfattande verksamhet utanför museet i 
samverkan med kommuner, skolor, civilsamhälle och näringsliv. Museet stödjer områdets 
kommuner inom kulturmiljövård för att bidra till en attraktivare livsmiljö och för att stödja 
platsutveckling. Den arkeologiska verksamheten bedrivs som en konsultverksamhet och 
tillhör de större i Sverige. De fyra marinarkeologerna utgör en nationell resurs. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Stiftelsen Dalslands museum och konsthall 
Dalslands museum och konsthall bedriver musei- och utställningsverksamhet vid sjön 
Spången som ingår i sjösystemet runt Dalslands kanal och nära akvedukten i Håverud. 
Museets ambition har varit att medvetet ”krocka” olika uttryck i utställningarna för att ge 

publiken möjlighet att se nytt och upptäcka annorlunda konstnärliga uttryck – breda kända 
och publikdragande utställningar tillsammans med smalare i olika material och tekniker. 
Museet innehåller en permanent samling av dalslandsföremål, möbler och konst från 1800- 
och 1900-tal. Resten av byggnaden disponeras för tillfälliga konstutställningar som 
spänner över ett brett fält av uttryck, tekniker och material. Naturen i konsten och konsten i 
naturen löper som en röd tråd genom utställningsprogrammet år från år. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Stiftelsen Läckö slott 
Stiftelsen Läckö Slott förvaltar och utvecklar en omfattande verksamhet i och i anslutning 
till byggnadsminnet Läckö Slott samt naturum Vänerskärgården – Victoriahuset. Detta 
innefattar bland annat utställningar, skötsel, visningsverksamhet, ekologisk slottsträdgård, 
årliga operaproduktioner, gästspel, barnteater, föreläsningar och utgivande av 
publikationer. Utställningsverksamheten omfattar dels en basutställning i form av slottets 
möblerade rum och skattkammare, allt enligt Stormaktidens anda, dels flera tillfälliga 
utställningar både på slottet och i naturrummet varje år. 
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Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet  
Nordiska Akvarellmuseet (NAM) driver ett nordiskt museum och kunskapscentrum för 
vattenfärgstekniker. Museet är det enda i världen med denna inriktning. NAM är en 
inkluderande plats där det ska finnas något för alla besökare, jämte fördjupning och 
spetskompetens. Museets uppgift är att sprida kunskapen om konst, skapa möjlighet för 
eget bildskapande och vara en nyskapande plats för akvarellkonsten som idag upplever en 
renässans, särskilt bland unga konstnärer. Museet är en nyskapande kraft som värnar 
hantverket i en tid när teknologin genomsyrar alltmer. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Stiftelsen Västergötlands museum 
Västergötlands museum bedriver och främjar kulturminnesvård och museal verksamhet 
inom i huvudsak Skaraborgs län. Museet samverkar med företrädare för den statliga 
kulturminnesvården inom länet för att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, 
markområden och övriga tillgångar. Västergötlands museum har mycket omfattande 
samlingar. Tyngdpunkten ligger på arkeologiskt material, föremål från medeltiden och 
föremål från 1700- och 1800-talens bondesamhälle. Friluftsmuseet Fornbyn består av en 
samling byggnader från 1700-talet fram till 1900-talets början. Västergötlands museum 
profileras genom stenålderns megalitkultur, bronsålderns sköldar och hällristningar, 
järnålderns guldfynd, medeltiden med det äldsta stiftet som ett centrum för kristnandet, de 
många romanska kyrkorna och klostren, den tidigmedeltida staden Skara och den 
västgötska centralbygden som ett historiskt maktcentrum. Västergötlands museum stödjer 
länsstyrelsen, kommunerna inom Skaraborgsområdet och Svenska kyrkan med sakkunskap 
i kulturmiljöfrågor. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Vara konserthus AB 
Vara Konserthus erbjuder invånare i alla åldrar kulturella upplevelser inom alla 
scenkonstområden. Med ett brett kulturellt utbud inom dans, teater och musik kommer 
varje år över 70 000 besökare till konserthuset för att uppleva scenkonst. Vara konserthus 
utvecklar scenkonsten och eftersträva samarbete med lokala, nationella och internationella 
aktörer. Verksamheten har stor bredd med särskilt fokus på barn och unga och främjar 
produktioner av experimentell art samt bedriver projekt i samspel med det fria kulturlivet 
samt säkerställer storbandsutvecklingen. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Borås stad för Borås konstmuseum  
Borås konstmuseum är ett nationellt framträdande konstmuseum för modern och samtida 
konst. Borås konstmuseum ligger i kulturhuset som är den centrala mötesplatsen för teater, 
bibliotek och konst. I museets konstsamling är sjuhäradsområdet särskilt rikt företrätt, 
jämte annan konst av hög nationell kvalitet. Samlingen omfattar verk från tidigt 1900-tal 
till samtida konst. Rörlig bild och skulptur utgör museets profilområde jämte ett permanent 
fokus på konst med anknytning till sjuhäradsområdet. Borås konstmuseum ansvarar för 
inköp till kommunens konstsamling och till det offentliga rummet inom Borås kommun. 
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Göteborg International Film Festival 
Göteborg International Film Festivals (GFF) arbete med att sprida värdefull film från hela 
världen ska drivas av engagemang för filmkonsten och publiken. GFF präglas av 
jämställdhet och solidaritet, och värnar om mångfalden i filmens konstnärliga 
uttrycksmedel. GFF möjliggör möten och samtal om film, som ger publiken och 
filmskaparna nya perspektiv på världen och filmen. GFF är en verksamhet som är nyfiken 
och välkomnande, utmanande och tolerant. 
 
Göteborgs universitet för Hantverkslaboratoriet 
Hantverkslaboratoriet är en resurs för att uppnå nationella och internationella mål för 
kulturarv och för utvecklingen av en hållbar framtid. Verksamheten är till stor del 
projektbaserad och bemanningen anpassas till respektive projekt med expertis från 
kulturvårdens lärar- och forskarkollegium. Till Hantverkslaboratoriet är 
hantverkskoordinatorer inom byggnadsvård, trädgård och landskapsvård knutna med 
uppgift att i ett brett omvärldsperspektiv fånga upp och bereda projektidéer, lotsa projekt 
och sprida projektresultat till kulturmiljövården. Hantverkskoordinatorerna fungerar också 
som kontaktpersoner gentemot aktörer och samordnare av nätverk för yrkesverksamma 
hantverkare. 

Innovatum Science Center AB 
Innovatum verkar på uppdrag från Trollhättans Stad samt Västra Götalandsregionen med 
bidrag från Skolverket. Uppdraget från Västra Götalandsregionen kommer dels från 
regionutvecklingsnämnden som gäller för science centerverksamheten, dels från 
kulturnämnden för kulturarvsverksamheten, där även fall- och slussområdet ingår. 
Verksamhetsområdet kulturarv avser i huvudsak industrisamhällets kulturarv i samverkan 
med civilsamhällets aktörer. 

Nätverkstan Kultur AB 
Nätverkstan kultur är en fristående aktör i kulturlivet och en utpräglad 
kunskapsorganisation, med specialkompetens vad gäller kulturpolitik, kulturekonomi och 
förmåga att genomföra kulturprojekt. Nätverkstan Kultur stöder publicistisk, kulturell och 
konstnärlig verksamhet genom att: 1) tolka mellan kulturlivet och förvaltning, politik och 
allmänhet. 2) serva kulturtidskrifter och förlag, konstnärer och kulturorganisationer med 
tjänster inom ekonomi, teknik, distribution, marknadsföring och fortbildning. 3) fortbilda 
konstnärer och andra kulturaktörer genom såväl fleråriga utbildningar som kortare kurser. 
4) utreda kulturorganisationer på deras och andras uppdrag – men också på egna initiativ. 
Publicera egna och andras skrifter i syfte att fördjupa och konkretisera den kulturpolitiska 
och kulturekonomiska diskussionen. 5) agera och samverka när utvecklingen inom 
kulturlivet och samhället så kräver det. 

Skövde kommun för Konstmuseet i Skövde 
Konstmuseet i Skövde ligger i kulturhuset tillsammans med bibliotek, teater, biograf samt 
evenemangsscen. Huset är Sveriges första kulturhus och invigdes 1964, då enbart med en 
konsthall. Konstmuseet tillkom 1995. Konstmuseet i Skövde har en samling av runt 5 800 
verk inklusive depositioner och nyinvigdes efter ombyggnation i september 2017 med en 
ny basutställning och utökad plats för samlingarna samtidigt som den tidigare konsthallen 
införlivats i museet. Museet rymmer också mindre tillfälliga utställningar och externa 
samarbeten samt en större utställningsyta för tillfälliga utställningar av samtidskonst. 
Därtill finns lokaler för pedagogisk verksamhet och möjligheter för publika program. 
Museet har fri entré. 
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TILLT AB 
TILLT är en samhällsaktör som utvecklar metoder för, samt initierar och genomför, projekt 
där kulturlivet och konsten skapar utveckling i samhället. Genom TILLTs projekt fungerar 
konstnärer inom alla konstformer som motorer i projekten och bidrar med sina 
förhållningssätt och metoder till utveckling och innovation för individer och verksamhet. 
TILLT har en stödjande roll för kulturaktörer för ansökningar om EU-projekt till regionen 
tillsammans med Kultur i Väst. 

Verksamhetsstöd 
Ett verksamhetsstöd åtföljs av en instruktion från kulturnämnden som tydliggör de 
regionala styrdokument och mål som verksamheten ska förhålla sig till. Till varje 
verksamhet ges två mål i syfte att vidga deltagandet och gynna nyskapandet. Enligt 
instruktionen har de ”ett särskilt ansvar att agera långsiktigt i enlighet med antagna 
styrdokument” inklusive Västra Götalands kulturplan. Instruktionen tas fram i dialog med 

respektive verksamhet men med gemensamma delar. För närvarande utgör 
centrumbildningar, kollektivverkstäder och distriktsförbund inom kulturarv tre 
huvudkategorier inom verksamhetsstöden, och instruktionerna för respektive kategori är 
likadana. 

Centrumbildningarna samlar fria professionella kulturutövare och är viktiga för att stärka 
konstnärerna och kulturutövarna i Västra Götaland. De centrumbildningar som har 
verksamhetsstöd från kulturnämnden är:  

 Danscentrum Väst 
 Författarcentrum Väst 
 Göteborg Artist Center 
 Grafik i Väst 
 Konsthantverkscentrum 
 Konstnärscentrum Väst 
 Musikcentrum Väst 
 Svensk Form Väst  
 Teatercentrum Västra 

För kollektivverkstäderna betonas särskilt rollen för att stärka medlemmarnas och 
konstnärernas möjligheter att utveckla sin respektive konstart samt för att nå och angå 
invånarna genom olika insatser. De kollektivverkstäder som har verksamhetsstöd från 
kulturnämnden är:  

 
 KKV Bohuslän 
 KKV Göteborg 
 Konstlitografiska verkstaden 
 Not Quite 
 Skaraborgs konstgrafiska verkstad  
 Ålgården 

Distriktsförbunden inom kulturarv är ett stöd för sina medlemsföreningar så att dessa kan 
utvecklas som aktörer i civilsamhället. De förbund och samarbetsorganisationer som har 
verksamhetsstöd från kulturnämnden är: 
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 Folkmusik Väst 
 Hemslöjdsförbunden 
 Lokalhållarna 
 Maritimt i Väst 
 NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst  
 Sveriges Konstföreningar Västra Götaland  

Folkmusik Väst är paraplyorganisation för Bohusläns Spelmansförbund, Dalslands 
Spelmansförbund och Västergötlands Spelmansförbund.  

De hemslöjdsförbund som har verksamhetsstöd från kulturnämnden är: Göteborgs och 
Bohusläns Hemslöjdsförening, Skaraborgs Hemslöjdsförening och Älvsborgs 
Hemslöjdsförbund. 

Lokalhållarna är ett partnerskap för Skaraborgs västra och Sjuhärads distrikt av 
bygdegårdarna, Våra gårdar i Västra Götaland, Västra regionen av Folkets hus och parker 
och Folkparkerna i Västra Götaland.  

Maritimt i Väst är en ideell förening med syftet att stödja samt skapa ett intresse för det 
maritima kulturarvet. 

NAV–industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst är en ideell förening som verkar som ett 
nätverk för arbetslivsmuseer. 

Sveriges konstföreningar är en ideell organisation med uppdrag att tillvarata landets 
konstföreningars intresse i allmänhet och regionens i synnerhet. 

Verksamheter med egen budgetrad 
Bohusläns föreningsarkiv, Föreningsarkivet Sydvästra Götaland, Skaraborgs 
föreningsarkiv och Älvsborgsarkivet 
Föreningsarkiven är enskilda arkiv som drivs i form av ideella föreningar med syftet att 
bevara och tillhandhålla arkivhandlingar från föreningar och privatpersoner, såsom 
textbaserade handlingar, filmer, fotografier med även samlingar av fanor och standard. 
Därmed ansvarar de för källorna till en viktig del av demokratins historia, vilket bidrar till 
att värna de demokratiska värdena. Här finns till exempel fackliga och kooperativa 
konsumentföreningar, kvinnoföreningar och nykterhetsföreningar, politiska partier och 
lokala aktionsgrupper, trossamfund samt idrotts- och kulturföreningar. Av de fyra 
regionala föreningsarkiven i Västra Götaland skiljer sig Älvsborgsarkivet Förenings- och 
lokalhistoria från de övriga genom att föreningen saknar eget arkiv och istället verkar 
konsultativt i sitt upptagningsområde gentemot kommunerna som här har rollen att förvalta 
denna typ av arkivmaterial. 
 
Verksamheterna har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Dans- och konstkonsulenter i Göteborgs stad 
Sektor Fri konst och kultur driver flera publika institutioner och verksamheter. Till sektorn 
hör institutionerna kulturhuset Göteborgs Konsthall med Urban Konst och 
Konstkonsulent. Urban Konst ger råd och stöd för att underlätta för till exempel 
fastighetsägare och konstnärer att ta initiativ till graffiti, gatukonst och muralmåleri i 
stadsrummet. Göteborgs Stad har en pågående satsning på dans som Dansresursen är en del 

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2017107102141587
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av. Det går att boka in ett möte med danskonsulenten på Göteborgs Stad som kan ge råd 
och stöd kring projekt för barn och unga. Göteborgs Stads satsning på dans är uppdelad i 
fem strategiska utvecklingsområden: 1) produktion och infrastruktur 2) utbildning och 
kompetensförsörjning 3) internationellt utbyte 4) stärkt marknadsföring 5) kompletterande 
finansiering.  

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Göteborg Wind Orchestra  
Göteborg Wind Orchestra är en professionell blåsorkester med långa och stolta 
traditioner från Göteborg Spårvägspersonals Musikkår som bildades redan år 1905. 2007 
byttes namnet till Göteborg Wind Orchestra. Idag ges konserter i Kronhuset i Göteborg och 
på turné i Västra Götaland. Varje år ges även ett antal barn- och skolkonserter, workshops 
och samarbeten med verksamheter i det ideella musiklivet. Målet är att förvalta och förnya 
en lång blåsmusiktradition samt att inspirera både dagens och framtidens blåsmusiker. 
Orkesterns kännetecken är den musikaliska bredden och vacker homogen klang och 
samspelthet men även individuellt skickliga musiker av högsta klass.  
 
Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Göteborgs dans- och teaterfestival 
Göteborgs dans- och teaterfestival är en scenkonstfestival för internationell och svensk 
scenkonst, och återkommer vartannat år i augusti. Festivalen grundades 1994 och har sedan 
dess bjudit in internationella scenkonstkompanier och scenkonstnärer att dela sina 
berättelser med festivalens breda publik; berättelser från hela världen; berättelser som 
förhöjer verkligheten och som reflekterar över vår samtid, här och nu.  

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Göteborgs konsthall 
Göteborgs Konsthall är en plats för samtidskonst, beläget vid Götaplatsen i Göteborg. Här 
presenteras utställningar med svenska och internationella konstnärer som lyfter fram 
mångfalden inom den samtida konsten. Varje år presenterar Göteborgs Konsthall mellan 
fyra och fem utställningar. Här samsas experimentella och processbaserade projekt med 
tematiska grupputställningar och separatutställningar som fördjupar sig i enskilda 
konstnärskap. Göteborgs Konsthall arbetar både med internationellt uppmärksammade 
konstnärskap, liksom konstnärer som ännu inte nått ut till en bred publik. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Göteborgs konstmuseum  
Med en internationellt uppmärksammad samling, ett gediget utställningsprogram, 
fördjupande forskning och ett brett utbud av pedagogiska aktiviteter är Göteborgs 
konstmuseum ett av norra Europas främsta museer för bildkonst. Göteborgs konstmuseums 
samling omfattar främst västerländsk konst från 1400-tal till nutid med tyngdpunkt på 
Norden. Särskilt den del som innehåller nordisk konst från sekelskiftet 1900 är 
exceptionell i sitt slag. Genom att i hängningen skapa dialog mellan nutida och äldre verk 
aktiveras och levandegörs samlingen för besökarna.  

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Göteborgs stadsmuseum med Sjöfartsmuseet Akvariet  

https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a2018571311410&id=6242
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Göteborgs stadsmuseum har i uppdrag att skapa sammanhang mellan Göteborgs historia, 
nutid och framtid. Museet presenterar Göteborgs och Västsveriges historia och frågor som 
handlar om Göteborg idag och hur staden kommer att utvecklas. Museet har en av Sveriges 
största kulturhistoriska samlingar. Samlingarna, jämte en dialog med omvärlden, bildar 
grund för arbetet. 

Sjöfartsmuseet Akvariet utforskar livet under, vid och ovan vattenytan. Utifrån 
kulturhistoriska och naturvetenskapliga perspektiv tillgängliggörs havets kulturmiljöer och 
dess biologiska livsformer. Museet har tre enheter – akvariet, samlingar/fastighet och 
publik verksamhet – med tillsammans cirka 27 årsanställda 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Göteborgs stadsteater med Backa Teater 
Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar. 
Göteborgs Stadsteater AB är ett av Göteborgs Stads helägda bolag, en del av Göteborgs 
Stadshus AB, och erbjuder invånarna i Göteborgs Stad och Västra Götaland högkvalitativ 
dramatisk teater. 

Backa Teater har vigt sitt liv till den unga människan som tycker, tänker och vill. Målet är 
att vara viktiga, allvarsamma, roliga och tråkiga. Backa Teater spelar teater för unga men 
är samtidigt övertygade om att teman som berör unga, berör alla. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Röhsska museet 
Röhsska museet öppnade 1916 och är Sveriges enda specialmuseum för design och 
konsthantverk. Museet samlar på historisk och samtida design och konsthantverk för att 
skapa mening i formens historia. 

Verksamheten har statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. 

Rörelsefolkhögskolorna 
Rörelsefolkhögskolorna organiseras av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation 
(RIO). Skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda. 
Kulturnämnden ger stöd till 16 stycken RIO-skolor. Dessa är: Arbetarrörelsens 
folkhögskola i Göteborg, Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, Axevalla 
folkhögskola, Borås folkhögskola, Finska folkhögskolan i Göteborg, Folkhögskolan i 
Angered, Hellidens folkhögskola, Helsjöns folkhögskola, Hjo folkhögskola, Hjälmareds 
folkhögskola, Interkulturella folkhögskolan, Kvinnofolkhögskolan, Ljungskile 
folkhögskola, Nordiska folkhögskolan, Sankta Elisabets folkhögskola och Wendelsbergs 
folkhögskola. 

Saab Car Museum 
Saab Car Museum är ett industrihistoriskt museum som bygger på teknik- och 
designhistoria och som erbjuder samlingar som innehåller runt 120 bilar. 

Stiftelsen veterinärmuseet i Skara 
Centralt i Skara ligger den byggnad som en gång var Sveriges första veterinärskola, och 
idag inrymmer landets enda veterinärmuseum. I nya utställningar och i filmer presenteras 
veterinäryrkets utveckling under 250 år.  
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Kulturstrategiska utvecklingsstöd  
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser årligen kulturstrategiska utvecklingsstöd 
(KSU) för att ge kulturorganisationer möjlighet att bedriva ett processinriktat 
utvecklingsarbete i Västra Götaland med längre perspektiv än ett projektstöd medger. 
Stödet omfattar inte ordinarie verksamhet utan ska användas till strategiska insatser som 
utvecklar delar av verksamheten som genom att bidra med resurser och kompetens också 
kommer andra till del. Genom KSU-stödet vill kulturnämnden bidra till att 
kulturorganisationer utvecklar kapaciteter och efter periodens slut har stärkt sin förmåga att 
spela en viktig roll som resurs i den regionala utvecklingen i Västra Götaland. Aktörer som 
beviljas kulturstrategiskt utvecklingsstöd erhåller beviljad summa årligen under tre år.  
 
Beviljade KSU 2018–2020 

 Folkstaden 
 Konstgrafiska verkstaden i Dalsland 
 ilDance 
 Jazzföreningen Nefertiti 
 Levande musik 
 Passalen 

Beviljade KSU 2019–2021 

 3e våningen 
 Atalante 
 Danskompaniet Spinn 
 Filmpedagogerna Folkets Bio 
 Gothenburg Studios Development 
 Göteborgs Bildverkstad 
 Göteborgs internationella orgelakademi 
 Halmens hus 
 Meeting Plays 
 Nääs konsthantverk 
 ShareMusic & Performing Arts 
 Stallebrottet 
 Sundsby vänförening 
 Very Special Arts 
 Vitlycke Performing Arts 

Beviljade KSU 2020–2022 
Beslut fattas i oktober 2019 
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Regional biblioteksplan 2020–2023 
Kommuner och regioner ska enligt bibliotekslagen (2013:801, 11 §) anta biblioteksplaner 

för sin verksamhet på biblioteksområdet. Västra Götalandsregionens regionala 

biblioteksplan identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar. 

Planen är styrande för den regionala biblioteksverksamheten och vägledande för 

kommunala biblioteksplaner. Dessutom ger den underlag för att stärka samverkan mellan 

biblioteken för att förverkliga visionen om Det goda livet. Den regionala biblioteksplanen 

är en del av Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023. 

Bibliotekens uppdrag är stora och utmanande. Målgruppen är alla invånare. Bibliotekens 

verksamhet är därför bred och komplex. Biblioteken spelar flera roller: utbildande, 

kulturella och sociala. Inte sällan överlappar de olika rollerna varandra. Biblioteken är 

betydelsefulla aktörer i lokalsamhället – de arbetar med att möta människors behov av 

information, kunskap, kultur och gemenskap. Biblioteken ger tillgång till tryckta böcker, e-

böcker, ljudböcker, tidskrifter, dagstidningar och databaser. Samtidigt är de en plats där 

människor möts för dialog och inspiration genom programverksamhet och aktiviteter. 

Verksamheten sker i bibliotekens lokaler och utanför biblioteken genom utåtriktade och 

uppsökande aktiviteter. Bibliotek är därför både en plats och en funktion. De arbetar för att 

ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kunskap och 

kultur genom olika skeden i livet.  

I Västra Götaland finns olika typer av bibliotek: folkbibliotek, skolbibliotek, 

forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek, folkhögskolebibliotek, specialbibliotek, 

fängelsebibliotek och företagsbibliotek. De flesta ingår i det allmänna biblioteksväsendet, 

vilket innebär att de är offentligt finansierade. Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska enligt bibliotekslagen 2 § verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska 

främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.1 

För individen är det sällan av betydelse vem som är huvudman för vilket bibliotek. En 

utmaning för biblioteken är därför att samverka med varandra för att tillgodose människors 

behov av och önskemål om information, kunskap och kultur. Dessutom med hänsyn till att 

människors behov av bibliotek varierar genom livet. För att vara angelägna, ha hög 

kompetens och nå olika målgrupper behöver biblioteken också samarbeta med aktörer 

utanför bibliotekssektorn, såväl inom kommunen som med civilsamhället.  

Samhällsutmaningar är biblioteksutmaningar  

Biblioteken är en del av samhället. Därför är samhällets utmaningar också bibliotekens 

utmaningar. Vissa av utmaningarna som identifieras nedan är mer framträdande i några av 

regionens kommuner. Utmaningarna har identifierats i samråd med folkbibliotekschefer i 

regionen. Till grund för beskrivningen ligger också en omfattande analys av styrdokument, 

rapporter, statistik, ansökningar och forskning.  

 

1 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 
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Samhällets digitalisering ställer krav på digital kompetens 

Digitaliseringen har förändrat hur människor kommunicerar, söker information och 

konsumerar tjänster. I den digitala samtiden finns ekonomiska, sociala och 

kunskapsmässiga klyftor som påverkar hur medborgarna kan delta i samhällets 

demokratiska utveckling. Användarnas förväntningar på tillgång till information och 

konsumtion av medier styrs av resursstarka globala aktörers tjänster. Folkbiblioteken var, 

jämfört med andra kommunala verksamheter, tidiga med att erbjuda digitala tjänster. 

Bibliotekens förmåga att använda digitaliseringens möjligheter begränsas dels av en 

fragmentiserad organisationsstruktur som försvårar samverkan kring nationella tjänster, 

dels av leverantörsberoende på en marknad med begränsad konkurrens och dels av en 

upphovsrättslig situation som inte gynnar bibliotekens tillgång till digitala medier. 

Biblioteken ska ge förutsättningar för att öka den digitala delaktigheten hos allmänheten 

och verka för ökad digital kompetens och medie- och informationskunnighet genom att ge 

människor tillgång till digitala verktyg och arbetsmetoder som referenssamtal, handledning 

och användarundervisning. För att biblioteken ska kunna fortsätta främja sådana kunskaper 

hos allmänheten krävs kontinuerlig fortbildning av bibliotekspersonal, relevanta digitala 

resurser samt bred samverkan med olika samhälleliga aktörer.  

Antalet internetanvändare i Sverige är högt, men det finns flera grupper som befinner sig i 

digitalt utanförskap. De allra flesta som inte använder internet är äldre. Det finns också ett 

samband mellan personer med funktionsnedsättningar och digitalt utanförskap. Att inte 

använda nätet dagligen är vanligare bland de som bor i landsbygd, har lägre 

hushållsinkomst eller har lägre utbildning. De som inte använder internet dagligen känner 

sig mindre delaktiga i det digitala samhället.2 Det betyder att det fortfarande är en stor del 

av befolkningen som inte har kunskap och förmåga att ta del av samhällets digitala tjänster 

och samtida medier. I ett samhälle där allt fler offentliga och privata tjänster digitaliseras 

blir det ett demokratiproblem.  

I den digitaliserade samtiden är det också viktigt människor förstår mediernas roll och 

funktion i ett demokratiskt samhälle, kritiskt kan värdera medieinnehåll utifrån mediernas 

funktioner, kan söka, använda och bedöma information och har tekniska färdigheter att 

använda digitala verktyg och tjänster. En nyckelkompetens i dagens samhälle är därför 

digital kompetens och medie- och informationskunnighet (MIK). I de två begreppen finns 

en gemensam grund – digitaliseringens påverkan på det informationssamhälle vi lever i 

och hur vi måste möta dessa utmaningar genom att utveckla nya förmågor och färdigheter.  

Vidgat deltagande och ökad delaktighet kan minska klyftor i samhället 

Folkbiblioteken är till för alla. Det kräver inkluderande bibliotek, såväl fysiskt och digitalt, 

som ger likvärdig tillgång till medier och information. Förändringar i 

befolkningsstrukturen, där antalet äldre ökar och fler invånare har annat modersmål än 

svenska, har gjort att folkbiblioteken på relativt kort tid utvecklat både bestånd och 

arbetsmetoder för att möta efterfrågan. Men behoven är fortsatt stora. Tillgången till 

litteratur och samhällsinformation och på andra språk än svenska behöver öka, liksom 

tillgången till litteratur för personer med funktionsnedsättning. Utifrån den reviderade 

 

2 Davidsson, P., Palm, M. & Melin Mandre, Å. Svenskarna och internet 2018. IIS, Internetstiftelsen i 
Sverige. 2018. 
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lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk behöver biblioteken utveckla sitt 

arbete med att uppmärksamma de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, 

romani chib och jiddisch. Biblioteken behöver, för att vara angelägna i människors liv, 

bjuda in människor att själva vara delaktiga i biblioteksverksamheten. För att kunna möta 

människor med olika behov och förutsättningar finns ett stort behov av 

biblioteksutveckling för att nå och angå fler. 

Att öka läsande, läsutveckling och läsfrämjande angår alla 

Idag finns höga krav på att kunna läsa och skriva avancerade texter för att vara en del av 

samhället och kunna utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Det gäller för 

studier och arbetsliv, men också för fritidssysselsättningar och kulturupplevelser. För att 

kunna läsa krävs dessutom ofta förmåga att hantera olika typer av medier. Betydelsen av 

tidiga insatser för att främja små barns språkutveckling uppmärksammas såväl nationellt, 

regionalt som lokalt. Men det finns stora skillnader mellan och inom kommunerna hur 

barnens tillgång till litteratur och pedagogisk verksamhet ser ut. Läsdelegationen lyfter 

bland annat tillgång till litteratur i förskolan och samverkan mellan bibliotek, 

barnhälsovård och förskolor som två viktiga områden kopplat till språkutveckling.3 

Litteraturen som konst- och kulturområde gynnas av att litterära utövare kan utvecklas och 

verka i samspel med sina läsare på olika litterära scener och mötesplatser. Biblioteken har 

en viktig roll som mötesplats kring den samtida litteraturen. Allt fler intresserar sig för 

litterärt skrivande, såväl barn som vuxna. Att främja skrivande är också att främja läsande. 

För att bibliotek ska fortsätta vara en aktör att räkna med när det gäller främjande av 

litteratur, skrivande och läsande, behöver bibliotekarier fortbildas om olika sorters litteratur 

och metoder för förmedling och främjande. De behöver också kunskap att tillämpa 

metoderna. Ett av Läsdelegationens förslag handlar om ett nationellt läsfrämjandelyft för 

folkbibliotekarier. Delegationen föreslår också att bemanning av skolbibliotek ska utredas 

och att skolbiblioteksverksamheten ska definieras på förordningsnivå, för att 

skolbiblioteken ska bli bättre på att främja elevernas intresse för läsning och litteratur. Den 

nationella biblioteksstrategin konstaterar att skolbibliotekariens profession behöver stärkas. 

Strategin lyfter också fram kompetensutveckling till alla personalgrupper som har kontakt 

med skolbiblioteksområdet som en av de föreslagna reformerna.4 

Nå och angå barn och unga viktigt för utveckling 

För att nå barn och unga måste biblioteken vara relevanta, tillgängliga och ha ett starkt 

användarfokus. Det kräver kunskaper om barn och ungas kulturer, livssituationer och 

medievärldar. Många bibliotek har svårt att nå unga, som idag är lika mycket producenter 

som konsumenter. Biblioteken kan spela stor roll i barns och ungas kulturskapande och 

identitetssökande. De kan vara en kulturell mötesplats genom exempelvis läsfrämjande 

insatser på lov och samarbete med fritidsgårdar. Genom att arbeta med att främja barns och 

ungas medie- och informationskunnighet kan biblioteken visa inte bara hur digitaliseringen 

påverkar samhället och individen, utan också hur unga själva kan påverka digitaliseringen. 

Genom att vara där barn och unga är, såväl mentalt, tekniskt som fysiskt, kan biblioteken 

vara en viktig länk i barns och ungas utveckling. För att fylla den funktionen behöver 

 

3 SOU 2018:57. Läsdelegationen. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. 
4 Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva. Demokratins skattkammare: förslag till en nationell 
biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi. 2019. 
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biblioteken jobba med uppsökande och överskridande samarbeten med aktörer och 

professioner både inom och utanför biblioteksverksamheten. Det krävs också nyfikenhet 

inför nya arbetsformer, ett lyhört ledarskap som kan prioritera och prioritera om, 

kontinuerlig kompetensutveckling och strategisk rekrytering.   

Biblioteken spelar roll för livslångt lärande 

Livslångt lärande handlar både om samhället i stort och om individens möjlighet att växa 

och utvecklas. Det lärande vi ägnar oss åt under livet utvecklar våra kunskaper och 

färdigheter inom många olika områden som berör samhällsliv, arbetsliv, socialt liv och 

privatliv. Biblioteken har stor potential att stärka och hjälpa människor att fullfölja studier. 

För att kunna främja det livslånga lärandet krävs en stark kedja av bibliotek från förskola 

till högskola, som inkluderar skola, vuxenutbildning och folkhögskola, men också av andra 

bibliotek som gör fortbildning och kompetensutveckling möjlig. Många människor som 

deltar i vuxenutbildning och fortbildning saknar idag tillgång till biblioteksstöd. Det 

livslånga lärandet kräver tillgång till vetenskapliga resultat och annan kunskapsproduktion. 

Här har biblioteken en roll att spela för öppen tillgång till resultat av offentligt finansierad 

forskning. Biblioteken har historiskt spelat en viktig roll för människors studier, livslånga 

lärande och professionella utveckling, men för att fortsätta motsvara förväntningarna krävs 

resurser och samarbeten.  

Den kunskap om informationssökning och källkritik som eleverna kan få ta del av under 

skolåren är inte bara relevant för skolan, utan viktig för att under hela livet kunna vara 

delaktig i samhället och förstå världen.  

Förändrad infrastruktur förändrar kompetensbehov  

Den digitala utvecklingen ställer höga krav på bibliotekarieprofessionens utveckling. En 

stor utmaning är behovet av pedagogiska kompetenser inom digital folkbildning och 

medie- och informationskunnighet. I många fall kräver detta nya personella resurser som 

kan täcka upp för de kompetensbrister den snabba utvecklingen skapar och som 

fortbildningsinsatser inte kan lösa snabbt nog. Tjänster som IT-pedagoger, IKT-pedagoger 

eller MIK-bibliotekarier kommer bli svåra att tillsätta i den nuvarande 

arbetsmarknadssituationen, där både bibliotekarier och pedagoger med passande 

kompetens är en bristvara. En annan aspekt av rekrytering och kompetens handlar om att 

bibliotekspersonalen är förhållandevis homogen, vilket påverkar arbetet med vidgat 

deltagande och inkludering. Idag är det hög konkurrens om de nyutbildade bibliotekarierna 

och många bibliotek har svårt att rekrytera.   

I en vardag som kännetecknas av dels ett stort och brett uppdrag, dels aktiviteter både 

innanför och utanför bibliotekens väggar och dels människors behov och önskemål om 

både djup och bredd är det en utmaning för biblioteken att arbeta med strategier och planer 

för långsiktig verksamhetsutveckling. Men för att biblioteken ska utvecklas i samklang 

med det omgivande samhället behöver de driva utveckling parallellt med den dagliga 

verksamheten. Det innebär bland annat att omvärldsbevaka och utbyta erfarenheter, att 

arbeta med kontinuerlig kompetensutveckling och kollegialt lärande och att göra en kritisk 

analys av verksamheten. För att utvecklas i önskad riktning behöver biblioteken analysera 

vilken strategi för ökad tillgänglighet som bäst motsvarar de lokala behoven – meröppet, 

fler utåtriktade aktiviteter, nischbibliotek eller samverkan med andra aktörer i 

lokalsamhället. Det kan exempelvis handla om lokala användarstudier med stöd i 

vetenskapliga metoder, ökad kunskap om icke-användarna utifrån forskning och statistik 
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samt kunskap om nya arbetsmetoder kopplat till uppdragen om kunskapsförmedling, fri 

åsiktsbildning, läsfrämjande och främjande av digital kompetens.  

Utnyttja möjligheterna till information, kunskap, kultur och gemenskap 

En av de största utmaningarna för biblioteken handlar om människors bild av vad ett 

bibliotek är. Att få fler att känna till vad bibliotek gör och ger tillgång till är centralt för att 

kunna arbeta med biblioteksuppdraget. I mångt och mycket är det en pedagogisk utmaning 

att beskriva hur bibliotek kan stärka lärande och utveckling, bidra till ökad jämlikhet och 

minskade klyftor och inspirera genom möten. Bibliotekens ibland svaga position i den 

kommunala organisationen och sviktande ekonomi försvårar arbetet med att beskriva 

bibliotekens roll i samhället. 

Prioriteringar inom den regionala biblioteksplanen är att 

• öka möjligheterna för likvärdig tillgång till information, kultur och 

kunskap genom att bidra till bred samverkan mellan bibliotek och 

andra samhälleliga aktörer samt främja utveckling av bibliotekens 

arbetsmetoder   

 

• främja ökat läsande genom att synliggöra och utveckla bibliotekens 

läsfrämjande arbete för att inspirera till läsupplevelser, stärka 

litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelsen  

 

• främja invånarnas digitala kompetens och medie- och 

informationskunnighet samt stärka invånarnas tillgång till 

biblioteksverksamhet genom riktade fortbildningsinsatser och ökad 

samverkan gällande bibliotekens infrastruktur 

 

• skapa bättre förutsättningar för människors livslånga lärande genom 

att medverka till fler gemensamma mötesplatser och projekt för 

biblioteken samt att främja utveckling av bibliotekens arbetsmetoder.   

 

Regional biblioteksverksamhet 
Enligt bibliotekslagen (11 §) ska varje landsting bedriva regional biblioteksverksamhet 

med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de 

folkbibliotek som är verksamma i länet. Den regionala kulturförvaltningen Kultur i Väst 

ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget. Kultur i Väst är en av Västra 

Götalandsregionens utförarförvaltningar med uppgift att främja kultur på uppdrag av 

regionens kulturnämnd. Under planperioden arbetar Kultur i Väst för ökad samverkan, fler 

gemensamma mötesplatser och nya möjligheter för erfarenhetsutbyte mellan olika 

bibliotekstyper såsom folkbibliotek, skolbibliotek, sjukhusbibliotek och 

forskningsbibliotek.  

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar i nära dialog med kommunernas företrädare 

för att kunna stödja biblioteken utifrån lokala utvecklingsbehov. Fortbildning och 

kompetensutveckling är en del av verksamheten, stöd och förmedling en annan och 
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verksamhets- och metodutveckling en tredje. Verksamhetens arbete är bland annat att 

utveckla och genomföra kurser, anordna och medverka i konferenser och mässor, stödja 

nätverk och erfarenhetsutbyte, omvärldsbevaka forskning och projekt, erbjuda 

konsultationer och utvecklingsstöd samt publicera rapporter och ett biblioteksmagasin.  

Den regionala biblioteksverksamheten deltar i många sammanhang på nationell nivå 

genom nätverk, referensgrupper, konferenser och arbetsgrupper. Bland annat utbyter 

verksamheten kontinuerligt kunskaper och erfarenheter med de tjugo andra regionala 

verksamheterna i Sverige och med Kungliga biblioteket, som är den myndighet som har 

uppdraget om bibliotekssamverkan. Även internationella nätverk och globala utblickar är 

en del av den regionala biblioteksverksamheten. De nationella målen för litteratur och 

läsfrämjande fungerar som utgångspunkt, tillsammans med Västra Götalandsregionens 

rekommendation om språkutveckling och läsning inom Kraftsamling fullföljda studier. 

Särskilt fokus ligger på barn och unga.5  

Strategisk inriktning för den regionala biblioteksverksamheten 

För att främja bibliotekens arbete med att bättre möta samhällsutmaningarna och 

utvecklingsområdena som beskrivits ovan, riktar Kultur i Väst sin verksamhet mot fyra 

strategiska inriktningar under planperioden.  

Det öppna biblioteket 

Ge människor med olika förutsättningar likvärdig tillgång till information, kultur och 

kunskap genom att 

• stödja bibliotekens nätverk och erfarenhetsutbyten kring arbetet med 

mångspråk samt främja arenor för samverkan mellan bibliotek och andra 

samhälleliga aktörer 

• kartlägga och analysera bibliotekens arbete med nationella minoritetsspråk 

samt fortbilda bibliotekspersonal 

• stärka bibliotekens arbete utifrån perspektiven tillgänglighet, inkludering 

och delaktighet  

• förmedla kunskap om metoder för bibliotekens uppsökande och 

utåtriktade arbete för att vidga deltagandet och nå fler aktiva användare. 

Det läs- och skrivfrämjande biblioteket 

Inspirera till läsupplevelser, stärka litteraturens ställning och öka läs- och språkförståelse 

genom att 

• stödja och utveckla bibliotekens arbete med litterära program  

• inspirera biblioteken att använda digitala verktyg för läsfrämjande genom 

fortbildning och konsultation 

• förmedla kunskap om metoder för tillgänglig läsning för att göra läsning 

möjlig för alla 

 

5 Västra Götalandsregionen. Genomförandeplan och rekommendationer 2019: Handlingsplan fullföljda 
studier. 2018. 
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• förmedla kunskap om metoder för att med stöd av litteratur, skrivande och 

samtal främja hälsa och välbefinnande 

• stödja bibliotekens mediestrategiska arbete.  

Det digitala biblioteket 

Främja människors digitala kompetens och medie- och informationskunnighet och ge fri 

och lika tillgång till information och medier genom att 

• främja utveckling av bibliotekens metoder för att öka människors digitala 

kompetens och medie- och informationskunnighet  

• stödja bibliotekens strukturer för digital folkbildning  

• stödja bibliotekens samverkan kring och samordning av digitala tjänster 

och system 

• främja delbara systemlösningar baserade på öppen källkod för ökad 

valfrihet och minskat leverantörsberoende. 

Det lärande biblioteket 

Stödja människors möjligheter till livslångt lärande och kontinuerligt utveckla sin 

verksamhet för att möta samhällets utmaningar genom att  

• främja bibliotekens stöd för människors livslånga lärande genom 

kompetensutveckling utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap 

• ta fram strategier för ökat utbyte mellan biblioteken genom nätverk och 

omvärldsanalys 

• stödja bibliotekens lokala användarstudier och omvärldsanalys  

• bidra till kunskap om hur biblioteken i Västra Götaland utvecklas genom 

studier och kartläggningar och visa på utvecklingsmöjligheter. 

Kultur i Väst upprättar årligen verksamhetsplaner och avsätter resurser för den regionala 

biblioteksverksamheten. I verksamhetsplaner beskrivs årliga prioriteringar och 

uppföljningar närmare. 

 

Biblioteken i Västra Götaland 

Bibliotekslandskapet i Västra Götaland innefattar olika bibliotekstyper med olika 

huvudmän: kommun, region eller stat. Kommunerna ansvarar för folkbiblioteken. 

Huvudman för skolbiblioteken är densamma som för skolan vilket i de flesta fall betyder 

kommunerna, men också regionen, staten eller enskilda huvudmän kan ansvara för 

skolbibliotek. Den regionala biblioteksverksamheten, sjukhusbiblioteken, de regionala 

folkhögskolornas bibliotek och naturbruksgymnasiernas bibliotek har regionen som 

huvudman. Staten ansvarar för bibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av 

högskolelagen. För att alla människor ska få tillgång till landets samlade biblioteksresurser 

ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.  
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Folkbiblioteken 

Varje kommun ska ha folkbibliotek enligt bibliotekslagen (6 §). Folkbiblioteken ska vara 

tillgängliga för alla och vara anpassade till användarnas behov. Utbudet av medier och 

tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning 

och tillgång till litteratur och dessutom verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 

kulturlivet. Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 

främja språkutveckling och stimulera till läsning.6  

Folkbiblioteken är Sveriges mest spridda kulturinstitution. Trots att de fysiska besöken har 

minskat något visar Kungliga bibliotekets statistik över de senaste tio åren att 

folkbiblioteken har mer än 60 miljoner besök per år. Majoriteten av de fysiska 

biblioteksbesöken i Sverige sker just på folkbiblioteken. Alltfler tjänster på biblioteken blir 

tillgängliga digitalt och bland annat ljudboksutlånen ökar kraftigt. Folkbiblioteken har högt 

förtroende bland allmänheten.7 Biblioteken är ofta den enskilt största budgetposten i den 

kommunala kulturbudgeten, även om det finns stora skillnader mellan kommunerna.   

I Västra Götalands 49 kommuner finns 179 folkbiblioteksenheter varav 55 är kombinerade 

folk- och skolbibliotek, räknat 2018. I många kommuner finns huvudbibliotek och 

filialbibliotek eller närbibliotek och i de större städerna finns stadsdelsbibliotek. I regionen 

finns flera bibliotekssamarbeten, där kommunerna samverkar kring gemensamma 

systemlösningar och medieförsörjning för att öka invånarnas tillgång till bibliotekets 

tjänster. Det fysiska beståndet var 3,36 per invånare på folkbiblioteken i regionen år 2017, 

vilket är något under genomsnittet för landet (3,42) enligt statistik från Kungliga 

biblioteket.8 Bibliotekens digitala tjänster är bland annat lästips på bibliotekens 

webbplatser, reservationer och omlån, sökningar i bibliotekskataloger och databaser samt 

nedladdning av e-medier. Utöver fysiska och digitala böcker har folkbiblioteken en bred 

programverksamhet med en mängd aktiviteter kopplat till uppdragen om 

kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning, läsfrämjande och främjande av digital kompetens 

och medie- och informationskunnighet. Många gånger sker programverksamheten i 

samverkan med andra aktörer. Betydelsen av folkbiblioteket som kulturbärande institution 

är fortsatt stor. Folkbiblioteken fungerar som viktiga kulturella mötesplatser i 

lokalsamhället, som studierum och som platser för rekreation. En del bibliotek har 

meröppet, vilket innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider även när det 

inte finns personal på plats. Biblioteken genomför också aktiviteter utanför 

biblioteksrummets väggar. I många kommuner finns mobila bibliotek genom bokbussar, 

bokbilar eller lådcyklar. Uppsökande och utåtriktad biblioteksverksamhet sker på 

förskolor, på äldreboenden, inom barnhälsovård och öppna förskolor, på festivaler och 

badplatser. 

 

 

6 SFS 2013:801. Kulturdepartementet. Bibliotekslag. 6–9 § 
7 Svensk biblioteksförening. Högt förtroende för folkbibliotek i ny undersökning. 2018. 
https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/resultaten-fran-var-anvandarundersokning-om-
folkbibliotek/ 
8 Kungliga biblioteket. Bibliotek 2017: Offentligt finansierade bibliotek. 2018. Tillgänglig: 
https://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/files/2018/10/RapportBibliotek2017.pdf (Hämtad 2019-02-
19) 
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Sjukhusbiblioteken  

Sjukhusbibliotek med medicinsk verksamhet finns vid NU-sjukvården, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. Biblioteken 

stödjer ett evidensbaserat arbetssätt och arbetar, inom respektive förvaltning, för att 

tillgodose verksamhetens behov av information och litteratur i kliniskt arbete, fortbildning 

samt forsknings- och utredningsarbete. Storlek och innehåll i de fysiska samlingarna skiljer 

sig åt mellan biblioteken, medan de elektroniska resurserna är gemensamma. De 

elektroniska resurserna är tillgängliga i E-biblioteket VGR, en webbplats med de e-böcker, 

vetenskapliga tidskrifter, referensdatabaser och kliniska beslutsstöd inom medicin och vård 

som är tillgängliga för regionens medarbetare.  

Hälsofrämjande bibliotek finns vid Kungälvs sjukhus, Skaraborgs Sjukhus och Södra 

Älvsborgs Sjukhus, för att tillhandahålla hälsorelaterad litteratur, se till det friska hos 

patienterna och vara en del av sjukhusets satsning på friskvård och god arbetsmiljö. På 

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus finns ett patientbibliotek, BUS-biblioteket, 

där biblioteket är en integrerad verksamhet med lekterapin. BUS-biblioteket arbetar med 

den biblioterapeutiska aktiviteten Läsklubb, högläsning för och tillsammans med barn 

mellan 1–18 år på deras vårdrum. BUS-biblioteket arrangerar också ett kulturprogram med 

scenkonst. 

 

Skolbiblioteken 

Alla elever i Sverige ska ha tillgång till skolbibliotek. Skollagen och bibliotekslagen styr 

skolbibliotekens verksamhet. Skolbiblioteken arbetar med att främja läsning, digital 

kompetens och språkutveckling. Rektorn på en skola ansvarar för att skolbiblioteket 

används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 

kompetens. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skolbiblioteken och granskar skolorna 

utifrån fyra kriterier, att 1) eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna 

skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att 

kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå 

målen för denna, 2) biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier, 3) biblioteket är anpassat till elevernas behov för att 

främja språkutveckling och stimulera till läsning och 4) skolbiblioteket används som en del 

i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt 

fungerar som ett stöd i elevens lärande och utveckling. Kungliga bibliotekets statistik och 

Skolinspektionens granskningar visar att många skolor, såväl i regionen som i hela landet, 

fortfarande saknar skolbibliotek och utbildad skolbibliotekspersonal.9 En nyckelfråga för 

skolan är bland annat samverkan mellan bibliotekarier och pedagoger med elevernas 

lärande i fokus. En annan är gemensam kunskap om skolbibliotekets pedagogiska funktion. 

Skolan har också en stor utmaning i att ge eleverna den likvärdiga tillgången till 

skolbibliotek som de har rätt till.  

 

9 Skolinspektionen. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs. 2018. 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/skolbiblioteket-som-pedagogisk-
resurs/ (Hämtad 2019-02-19) 
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I Västra Götaland finns 829 grundskolor och 238 gymnasieskolor (läsåret 2017/18).10 Det 

finns tre naturbruksgymnasier som har regionen som huvudman: Svenljunga, Sötåsen och 

Uddetorp.  

Folkhögskolebiblioteken 

Folkhögskolornas bibliotek är en del av skolornas pedagogiska verksamhet. De riktar sig 

till både kursdeltagare och personal. Biblioteken tillhandahåller läromedel och annan 

litteratur samt verktyg för informationssökning. Liksom för skolbiblioteken finns en stor 

utmaning i att integrera biblioteken i folkhögskolornas pedagogiska verksamhet, skaffa 

tillräckliga resurser och bemanna med fackutbildad personal.  

Västra Götalandsregionen är huvudman för sex folkhögskolor: Billströmska 

folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, 

Göteborgs folkhögskola och Vara Folkhögskola.  

Forskningsbiblioteken 

Biblioteken vid universitet och högskolor ansvarar för informationsförsörjning inom de 

områden som anknyter till forskning och utbildning vid universitetet eller högskolan. 

Biblioteken har ofta stora fysiska samlingar, men framförallt har de ett betydande utbud av 

elektroniska resurser. Biblioteken arbetar med att ge studenter, lärare och forskare tillgång 

till vetenskapligt granskad information. De har också en viktig roll för 

forskningskommunikation när det gäller lärosätenas publikationsverksamhet och att 

tillgängliggöra forskningsresultat.  

Högskolebiblioteken fungerar även som pedagogisk resurs, exempelvis utvecklar de 

studenternas informationssökning, informationsanvändning och akademiska skrivande 

samt stöttar forskares och forskarstuderandes publikationsstrategier. Förutom stöd för 

utbildning och forskning arbetar lärosätenas bibliotek också för bildning. Därmed är 

allmänheten också målgrupp.  

I Västra Götaland finns fem lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, 

Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Chalmers tekniska högskola. 

Specialbibliotek 

Specialbiblioteken arbetar med informationsförsörjning inom specifika ämnesområden. 

Målgruppen är den egna organisationen eller sektorn och i många fall även det civila 

samhället. Dessa bibliotek finns vid statliga myndigheter, museer, arkiv, institut och 

stiftelser. Många specialbibliotek har unika samlingar och är en del i den nationella 

forskningsinfrastrukturen.  

I Västra Götaland finns drygt 25 specialbibliotek. Flera av Västarvets institutioner och 

verksamheter har bibliotek, exempelvis Naturhistoriska museet, Lödöse museum, Vitlycke 

museum, Studio Västsvensk Konservering, Kulturlagret, Forsviks bruk samt Slöjd och 

Byggnadsvård.   

 

10 Skolverket. Statistik. 2019. https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik (Hämtad 2019-02-
19) 
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Fängelsebibliotek 

Kriminalvården driver de svenska fängelse- och häktesbiblioteken. Det finns inget lagkrav 

på att erbjuda biblioteksverksamhet, men det framgår i Europarådets Ministerkommittés 

rekommendation till medlemsstaterna att varje fängelse ska ha ett bibliotek som är 

tillgängligt för alla intagna och som är lämpligt utrustat med ett brett utbud för såväl 

rekreation som studier, i form av böcker och andra media. Rekommendationen anger också 

att där det är möjligt bör fängelsernas bibliotek anordnas i samarbete med ett allmänt 

bibliotek. Några anstalter har en särskild lokal för biblioteket med anställda bibliotekarier, 

medan andra har avtal med ett folkbibliotek som sköter verksamheten. På vissa anstalter är 

det kriminalvårdare som sköter biblioteksservicen.  

I Västra Götaland finns nio anstalter och fyra häkten.  

 

Övriga bibliotek 

Utöver de ovan nämnda biblioteken finns också privata bibliotek, såsom företagsbibliotek. 
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Sammanfattning  
 

Ung Företagsamhet erbjuder ett unikt och beprövat utbildningskoncept som vänder sig till samtliga 
grundskolor och gymnasier i Boråsregionen. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet 
att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.  
 
UF verksamheten är primärt ett utbildningskoncept i kommunernas utbildningsverksamhet som väl 
motsvarar läroplanernas krav och bidrar till skolornas måluppfyllelse. UF-verksamhet finns i samtliga 
kommuner i Boråsregionen och omfattar både grundskolor och gymnasieskolor. UF verksamheten 
redovisar goda resultat och har även positiva effekter på företagande. Kommunerna har en klart po-
sitiv bild av UF-verksamheten och vill se en fortsättning.  
 
Kommunalförbundet har under lång tid med hjälp av förbundets tillväxtmedel varit en av UF´s största 
finansiärer. Under 2019 har Kommunalförbundets del i finansieringen minskat då förutsättningarna 
för hur tillväxtmedlen kan användas inte längre ger möjlighet att använda tillväxtmedel för att finan-
siera UF-verksamheten. Flertalet av kommunerna har därefter i direkt ansökan från Ung Företagsam-
het i särskilda beslut valt att komplettera det minskade stödet från Kommunalförbundet.   
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bör fortsätta att stödja Ung Företagsamhets verksamhet 
ekonomiskt. Det bör ske i form av ett mer långsiktigt och hållbart verksamhetsstöd. Det är också rim-
ligt att finansieringen delas mellan Kommunalförbundet och medlemskommunerna, bl.a. med anled-
ning av de förändrade villkoren för de regionala tillväxtmedlen men framförallt av skälet att UF-verk-
samheten i första hand är en integrerad del i kommunernas utbildningsverksamhet.  
 
Utredningen redovisar några olika förslag till finansiering och avslutas med rekommendationen att;  

• Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet som finansieras av medel från både 
Kommunalförbundet och kommunerna.  

Kommunalförbundet avgör efter ansökan från UF hur stort verksamhetsstödet årligen ska 
vara under en treårsperiod.  

Kommunalförbundet svarar för en grundfinansiering motsvarande X kronor och kommu-
nerna svarar med Y kronor för den del som överstiger grundfinansieringen fördelat utifrån 
invånarantal i respektive kommun. 

Ansökan bereds av Kommunalförbundets kansli och därefter i Boråsregionens nätverk för 
utbildningschefer och Beredningen för Välfärd och Kompetens inför beslut i Direktion. I 
beslutet uppmanar Direktionen kommunerna att svara för sin del av verksamhetsstödet och 
efter beslut i respektive kommun faktureras kommunerna.  

   

 
 
 
 

 

 

 



 

3 
 

Innehållsförteckning 
 

Sammanfattning     2 

Uppdraget     4 

Inledning     4 

Målsättning med UF-verksamheten   4 

Läroplaner i grundskola och gymnasium   4 

Bidrag till regional utveckling    5 

Medlemskommunernas förväntningar på UF-verksamheten  5 

Kartläggning av UF-verksamheten    6 

Finansiering      9 

Analys      12 

Slutsats     14 

Alternativa förslag    15 

Rekommendation    17 



 

4 
 

 

Uppdraget 
Pelle Pellby AB har fått i uppdrag att utreda val av framtida finansieringsmodell till Ung företagsam-
het i Älvsborg (UF)1. Utredningen;  

• kartlägger vilken verksamhet UF bedriver idag  

• beskriver hur UF finansieras idag med jämförelser hur UF finansieras i Västra Götalands 
övriga kommunalförbund och Region Halland 

• redovisar förväntningar på UF-verksamheten från Boråsregionens medlemskommuner 

• redovisar några olika alternativ till finansiering 

• innehåller en rekommendation om val av framtida finansieringsmodell. 
 

Inledning  
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation med syfte att införa prak-
tisk kunskap om entreprenörskap i skolan runtom i Sverige. Ung Företagsamhet är ett utbildnings-
koncept som vänder sig till elever i grundskolan och gymnasieskolan. UF har sedan 1980 utbildat 
gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan några år tillbaka arbe-
tar UF Älvsborg även i grundskolan i Boråsregionen. Ung Företagsamhets läromedel och utbildningar 
i grundskolan heter Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och vänder sig till 
olika årskurser. Ung Företagsamhet har nationella krav på sig att arbeta både i grundskola och gym-
nasium. 

Målsättning med UF-verksamheten 
Ung Företagsamhet ska ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, före-
tagsamhet och sitt entreprenörskap.  

Läroplaner i grundskola och gymnasium  
Ung Företagsamhets utbildningskoncept kan kopplas till läroplanerna i grundskolan och gymnasie-
skolan, båda behandlar entreprenörskap m.m.  

Entreprenörskap enligt grundskolans läroplan 
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras 
vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska få 
möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbe ta såväl själv-
ständigt som tillsammans med andra. … Utbildningen ska därigenom ge eleverna förut-
sättningar att utveckla digital kompetens  och ett förhållningsätt som främjar  entrepre-
nörskap.” LGR 11  

Entreprenörskap enligt gymnasiets läroplan  
"Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta 
både självständigt och tillsammans med andra.  Skolan ska bidra till att eleverna ut-
vecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 
innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter att kunna starta och driva 
företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhällslivet och vi-
dare studier”. GY11  

 
 
                                                           
1 Ung Företagsamhet Älvsborg omfattar kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Tranemo, 
Svenljunga, Ulricehamn och Vårgårda 
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Bidrag till regional utveckling 
Under senare år2 har en rad studier som utvärderar de långsiktiga effekterna på entreprenörskap av 
deltagande i utbildningen UF-företagande publicerats. Svenska studier på området pekar på positiva 
effekter av UF-företagande ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

Analyser visar att andelen personer som driver aktiebolag bland före detta UF-företagare tenderar 
att vara högre i kommuner med bra företagsklimat. Det går dock inte att urskilja någon tydlig effekt 
vad gäller de personer som inte har gått utbildningen UF-företagande. Den kunskap och erfarenhet 
som utbildningen UF-företagande ger verkar med andra ord bäst tas kunna tas tillvara på i kommu-
ner där företagsklimatet är gott. Det är också möjligt att före detta UF-företagare som är intresse-
rade av att starta och driva aktiebolag tenderar att flytta till kommuner med relativt gott företagskli-
mat. 

UF-företagare är mer benägna att starta företag och de företag som de startar tenderar att generera 
högre inkomster och sysselsättning jämfört med övriga företag. Dessutom är i genomsnitt arbetslös-
heten lägre och chefsandelen högre senare i karriären bland före detta UF-företagare jämfört med 
övriga befolkningen. 

 

Medlemskommunernas förväntningar på UF 
Kommunstyrelsens ordförande har ombetts att kortfattat kommentera två frågor som berör UF-verk-
samheten. Svaren är oftast, men inte alltid avstämda med kommunstyrelsens vice ordförande. Ne-
dan redovisas frågorna samt citat från delar av respektive svar;  

1. Vilken förväntan har din kommun på Ung Företagsamhets verksamhet?  

2. På vilket sätt anser du att Ung Företagsamhets verksamhet bidrar till regional utveckling? 

  

• ”Vi önskar att UF ska vara en hjälp för skolan att nå målen om entreprenöriellt lärande. 
Vårgårda som är en företagstät kommun har ett starkt behov av att elever ser 
egenföretagande som en möjlighet till försörjning. Att UF på ett praktiskt pedagogiskt sätt 
ger ungdomar verktyg att förstå och våga driva sin egen verksamhet”.  

• ”Vi ser deras (UF´s) verksamhet som ett sätt att få inblick i att starta och driva företag”. 

• ”Att starta och driva företag är det som ger framtidens arbetsplatser och jobb, i 
förlängningen också nya kommuninvånare”. 

• ”Alla privata anställningar kommer från att människor driver eget. Mer egenföretagande 
leder ofta till fler jobb och möjligheter att försörja sig och kunna utvecklas i den riktning man 
själv önskar”. 

• ” …… kan inte nog understryka vikten av att Ung Företagsamt får bedriva sin verksamhet på 
ett professionellt och effektivt sätt. Deras verksamhet är otroligt viktig för att vi ska stimulera 
och utveckla framtidens entreprenörer. Det är viktigt för staden att värna om framtidens 
ungdomar och ge dem förutsättningar för att lyckas”.   

• ”Vi har vid olika tillfällen varnat för de konsekvenser som förändring av bidragssystemet ger 
att främja tillväxt och utveckling av regionens små och medelstora företag”.  

                                                           
2 Ett exempel är ”En regional analys av UF-företagare och företagsamhet, För Ung Företagsamhet i 
Sverige oktober 2015, Rapportförfattare: Fabian Wallen, vd för det San Diego-baserade företaget 
Wallen Economics, magisterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet m.fl.”.  
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• ”Förväntan är att våra elever även fortsättningsvis ska kunna få tillgång till den 
undervisningsform som UF utgör”.           

• ”Mycket liten- då jag ser och anser att UF skall arbeta mest på gymnasial nivå. Dock ser jag 
att det är viktigt att våra ungdomar möter UF i sina gymnasieutbildningar, mestadels då 
Borås”. 

• ”Ung företagsamhet är en möjlig arbetsform för att stärka/gynna entreprenörskap. Att få 
ungdomar intresserade av och kunskaper om företagande, att möta och samarbeta med 
lokala näringslivet, att få kontakter och lära av företagare på hemorten, att under ett år 
starta driva och avveckla kan troligen ge insikt i vad som krävs/behövs”. 

• ”Det primära är att det är en fantastisk undervisningsform genom sin "verkliga" form för våra 
elever. Det tycker vi är ett tillräckligt bra skäl för att fortsätta satsa på verksamheten”.  

• ”Våra lokala näringslivsorganisationer för också fram att de också tycker UF är en viktig 
verksamhet”.  

• ”Vi tror inte att man ska "övervärdera" verksamhetens betydelse för regional utveckling, men 
vill gärna föra fram att våra barn och ungdomar har rätt till en givande och 
utvecklande verksamhet här och nu - det är ett tillräckligt starkt skäl för oss”.  

• ”Om vi ger rätt förutsättningar för våra ungdomar att skapa något ”eget” så kommer detta 
att generera så många fler möjligheter för dom i framtiden och som även kommer andra till 
del. Där har UF en viktig roll”. 

• ”I vår strategiska plan har vi följande skrivning och inriktning: ” Eleverna ska ges möjlighet till 
entreprenöriellt lärande och kreativt skapande”. Med denna skrivning så anser vi bland 
annat, att UF har en betydande roll, så att ungdomar får använda sin kreativitet, bygga 
kunskap och inte minst så får dom i aktiv handling samverka med andra ungdomar och 
vuxna. På så sätt får dom också insyn och insikt i hur det är att driva företag, att vara 
arbetsgivare och arbetstagare”. 

• ”Genom åren har Ung Företagsamhets verksamhet varit betydelsefull för Ulricehamns 
kommuns utveckling. Verksamheten har haft ett starkt stöd från det lokala näringslivet som 
på olika sätt stöttat verksamheten och ungdomarna”.  

• ”Tingsholmsgymnasiet och dess personal har haft stor nytta av Ung Företagsamhets 
verksamhet”.  

• ”Vår förväntan framöver är att UF kan fortsätta utveckla sin verksamhet i Ulricehamns 
kommun”. 

• ”Att UF bidrar till regional utveckling genom sin utbildningsinsats i entreprenörskap torde 
vara ganska självklar. Att UF kan samverka över hela Västra Götaland stärker verksamheten 
och bidrar till att stärka det övergripande målet för regionen om det goda livet för regionens 
hela geografiska yta”. 

 
I samband med utredningen har det också skett en kortare information och överläggning med nät-
verket för utbildningschefer i Boråsregionen där närvarande3 utbildningschefer kort konstaterade att 
UF-verksamheten är en framgångsrik del i kommunernas utbildningsverksamhet som man vill behålla 
och att finansieringsfrågan för verksamheten kan lösas om kommunerna hjälps åt t.ex. på samma 
sätt som under 2019.  
  

Kartläggning av UF verksamheten 

                                                           
3 Närvarande utbildningschefer från Tranemo, Herrljunga, förvaltningschef Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen Borås Stad, förvaltningschef Förskoleförvaltningen Borås Stad. 



 

7 
 

I samtliga kommuner finns det grundskolor och gymnasier som deltar i UF-verksamhet. I Bollebygd 
finns enbart grundskolor men Bollebygd har elever som är skrivna i kommunen som går på gymnasie-
skolor i andra kommuner. Således finns det UF-elever inom både grundskola och gymnasier från 
samtliga kommuner. 

  

Gymnasiet  
På gymnasiet genomförs processutbildning i UF-företagande. Den vänder sig till gymnasieelever (16-
20 år). UF-företagandet handlar om att starta, driva, och avveckla ett företag. Det handlar om att ge 
eleverna en möjlighet ”att träna sin förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar 
för sitt handlande”.   

Ett UF-företag följer läsåret och startar i augusti och avvecklas senast i juni. Kopplat till denna verk-
samhet finns läromedel till UF-lärare och elever. Ung Företagsamhet Älvsborg erbjuder samtliga gym-
nasieskolor, elever och lärare samma innehåll.  

Under läsåret håller UF i fyra föreläsningar, inspirationsföreläsning, utbildning i att skriva affärsplan, 
en föreläsning i försäljning och att stå på mässa och avslutar med en utbildning i att skriva en affärs-
plan. Löpande under året åker medarbetare ut till gymnasieskolorna och stöttar med olika moment 
efter behov. 

Under året är UF med på skolorna vid exempelvis näringslivsträffar, lokala mässor, öppet hus och 
rådgivarträffar. Lärare erbjuds utbildning i tre steg, starta, driva och avveckla. Regionalt anordnas 
kickoff och mässa. Nationellt anordnas SM och lärarkonferens. 

 
Tabell 1 
Antal UF-företagare 2017/18, intygsberättigade 2017/184, antal UF-företagare 2018/19 och 2019/20 
och antal lärare fördelat per kommun 

Kommun Antal UF-företa-
gare 2017/18 

Intygsberätti-
gade 2017/18                       

% 

Antal UF-företa-
gare 2018/19 

Antal UF-företa-
gare 2019/20 

Antal 
UF-lä-
rare  

Borås 478 92% 453 535 84 

Herrljunga  22 77% 29 35 5 

Mark 117 92% 98 120 38 

Svenljunga 16 100% 17 20 4 

Tranemo 39 90% 51 60 7 

Ulricehamn 23 100% 36 50 18 

Vårgårda 17 100% 33 30 3 

Summa  712 93% 717 850 159 

      

År 2019 drivs fortfarande sju av tio företag i Sverige av män, och många styrelsemöten hålls utan 
kvinnor i rummet. Inom UF-företagande är det däremot helt jämställt då könsfördelningen bland UF-
företagarna ligger på 50–50. 

 

                                                           
4 För att erhålla intyg i Ung Företags processutbildning behöver man klara läsårets samtliga 
obligatoriska moment, registrering, rådgivare, affärsplan, två försäljningstillfällen, upprätta 
årsredovisning.  Älvsborg har ett mycket högt intygsberättigande, 93 % för läsår 2017/2018 och 
målsättningen är att även innevarande år 2018/2019 hålla kvar denna intygsstatistik. 
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Tabell 2  
Antal UF-företagare/skola 2018/19 

Skola  Antal UF-företa-
gare 2018/19 

Sven Erikssonsgymnasiet Borås  171 

Almåsgymnasiet Borås  116 

Marks gymnasieskola 98 

Bäckängsgymnasiet Borås  54 

Tranemo gymnasieskola  51 

Realgymnasiet Borås  38 

Viskastrandsgymnasiet Borås  29 

Tingsholmsgymnasiet Ulricehamn  36 

Kunskapskällan Herrljunga  29 

Sundlergymnasiet Vårgårda 33 

Naturbruksgymnasiet Svenljunga 17 

Drotttning Blankas Gymnasieskola Borås  32 

LBS Borås 13 

Summa  717 

 
Antalet UF-företagare varierar något mellan åren, för året 2019/20 beräknas antalet öka till 850 UF-
företagare, det innebär en ökning i samtliga kommuner med ett undantag, där antalet beräknas 
minska med 3 st.  
 

Grundskolan 
På grundskolan är UF:s erbjudande kopplat till läromedel och utbildningar. Det finns tre läromedel. 
Vårt samhälle riktar sig främst mot de tidiga årskurserna medan Min framtid & ekonomi samt Se 
möjligheterna riktar sig mot senare årskurser. Ung Företagsamhet erbjuder lärare utbildning i de 
läromedel som Ung Företagsamhet tillhandahåller samt föreläsningar för elever. Verksamheten vid 
grundskolorna växer och efterfrågan från skolorna i Boråsregionen är stor. 

Tabell 3 
Antal lärare och skolor som använder Ung Företagsamhets läromedel (2019-05-15) 

Kommun Antal lärare  Antal skolor 

Bollebygd 8 3 

Borås 145 39 

Herrljunga  9 3 

Mark 24 10 

Svenljunga 19 6 

Tranemo 14 5 

Ulricehamn 26 12 

Vårgårda 11 3 

Summa  256 81 

Inför år 2020 är målsättningen 100 grundskolor.  
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Finansiering  
Tabell 4  
Sammanställning avseende kommunalförbunden i Västra Götaland, VG-regionen, kommunernas och 
Region Hallands stöd till Ung Företagsamhet i respektive område år 2019. 
  

Form för stöd 
till UF  

Fyrbodal Skaraborg GR Borås 
regionen 

VG 
region 

Region 
Halland 

Tillväxtmedel  x x  x x x 

Kommunbidrag   x x x  x 

I tabellen framgår att Skaraborg, Borås och i Region Halland så finansieras UF-verksamheten med till-
växtmedel och kommunbidrag. I Fyrbodal finansieras UF enbart med tillväxtmedel och i Göteborgs-
regionen (GR) enbart med kommunbidrag.   

Västra Götalandsregionen 
Västra Götalandsregionen (VGR) ger UF verksamhetsbidrag som finansieras med regionala tillväxtme-
del. Totalt rör sig bidraget om 2,5 mnkr som fördelas utifrån de fyra kommunalförbunden. Bidraget 
är delat i två delar, en fast del som är 40 % och lika för alla och en rörlig del på 60 % som baseras på 
antalet UF-elever föregående år i respektive område.  

För åren fram till 2020 har VGR dessutom tillfört ytterligare 400 tkr för integrationsfrämjande insat-
ser vilket innebär att det totala verksamhetsbidraget att fördela är 2,9 mnkr. För UF Älvsborg innebär 
det ett bidrag totalt på cirka 600 tkr/år. Det finns idag inga förslag på förändringar i VG-regionens 
verksamhetsbidrag men samtidigt pågår ett arbete och diskussion kring en ny regional utvecklings-
strategi (RUS), där också kommunalförbunden medverkar. Vad det ev. kan innebära för ett verksam-
hetsbidrag till UF går inte att svara på idag.  

Region Halland och Hallands kommuner  
I Halland ansöker UF om medel hos både kommunerna och hos Region Halland. Ansökan uppgår till 
2,4 mnkr under 3-årsperiod (tom 2021) hos respektive part och omfattar verksamhet inom grund-
skola och gymnasium. UF har verksamhet i samtliga kommuner och det är verksamheten inom 
grundskolan som växer.  
För första gången har ett treårigt stöd beviljats från både kommuner och Region Halland. Region Hal-
lands finansiering sker via regionens tillväxtmedel. Kommunerna medel skjuts till efter beslut i varje 
enskild kommun. Fördelningsnyckel är antalet invånare och beräknas på 2:50 kronor/invånare. Reg-
ion Halland har 329 000 invånare.  

Regionstyrelsen i Region Halland har fattat beslut om att utreda den framtida finansiering av UF verk-
samheten. Utredningen har inte startat ännu. 

Kommunalförbunden i Västra Götaland  
Skaraborg  
Kommunerna i Skaraborg finansierar UF med en krona/invånare. Skaraborgs kommuner har 266 908 
invånare. Kommunalförbundet finansierar UF verksamheten med 500 tkr. Kommunalförbundet finan-
sierar dessutom ett projekt i grundskolan, 565 000 kr (2019) och 531 000 kr (2020).   

Fyrbodal  
Kommunalförbundet finansierar UF verksamheten med 700 tkr via tillväxtmedel. Det sker ingen 
finansiering från kommunerna utöver det. 
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Göteborgsregionen 
Totalt bidrar kommunerna i Göteborgsregionen5 med 705 tkr för finansiering av UF-verksamheten, 
Fördelningsnyckel är antalet ungdomar 16-20 år i respektive kommun med en trappa i fyra nivåer be-
roende på hur många ungdomar kommunen har. Det är Business Region Göteborg (BRG) som svarar 
för Göteborgs Stads andel. Någon ytterligare finansiering från Göteborgsregionens (GR) förekommer 
inte.  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Under en lång rad av år har kommunalförbundet lämnat stöd till UF Älvsborg och varit en av de 
största finansiärerna. 

Finansieringen av stödet till UF har skett genom Kommunalförbundets tillväxtmedel. Förbundets till-
växtmedel finansieras till lika delar av Kommunalförbundet och Västra Götalandsregionen. Mellan 
2012 och 2015 hade Ung Företagsamhet ett långsiktigt avtal med Kommunalförbundet om strate-
giska projekt och långsiktiga insatser, i praktiken ett verksamhetsbidrag.  
Inför perioden 2014 fram till 2020 förändrades kriterierna för prioritering, fördelning m.m. av tillväxt-
medel. Bakgrunden till förändringen var bl.a. den regionala utvecklingsstrategin VG2020, en extern 
utvärdering av långsiktiga projekt och beaktande av revisorernas synpunkter på hanteringen av till-
växtmedlen tillsammans med kommunalförbundets nya riktlinjer. Förändringarna innebar bl.a. att 
verksamhetsstöd till organisationer togs bort och att tillväxtmedel i stället skulle inriktas på (till-
växt)projekt under en tid av högst 3 år.  

Ung Företagsamhet försökte anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna och beviljades pro-
jektmedel i 3 år (2016 till 2018) för ”entreprenörskap i grundskolan” med syfte att skapa förutsätt-
ningar för ungt entreprenörskap i Sjuhärad där Ung Företagsamhets läromedel Vårt Samhälle, Se 
Möjligheterna och Min Framtid och ekonomi användes och UF för nya målgrupper i gymnasiet som 
avsåg yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen. I genomsnitt erhöll Ung Företagsamhet 
1 450 634 kronor/år under perioden 2016-2018. 

Tabell 5  
Sammanställning över medel till Ung Företagsamhet 2012-2015 för strategiska projekt och långsik-
tiga insatser, verksamhetsstöd 

År Ändamål Belopp  

2012 Strategiska projekt och långsiktiga insatser  232 000 

2013 Strategiska projekt och långsiktiga insatser 695 000 

2014 Strategiska projekt och långsiktiga insatser 750 000 

2015  Strategiska projekt och långsiktiga insatser 795 000 

Summa    2 472 000 

Genomsnitt/år   618 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Göteborgsregionen exklusive Kungsbacka kommun 
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Tabell 6 
Sammanställning över projektmedel till Ung Företagsamhet 2016-2018 

År  Ändamål Belopp 

2016 Entreprenörskap i grundskolan  1 467 982 

 UF för nya målgrupper gymnasiet                          640 000 

Summa   2 107 982 

2017 Entreprenörskap i grundskolan                          477 000 

 UF för nya målgrupper gymnasiet                         660 000 

Summa  1 137 000 

2018 Entreprenörskap i grundskolan                         476 919 

 UF för nya målgrupper gymnasiet                         630 000 

Summa  1 106 919 

Genomsnitt/år   1 450 634 

 

Inför 2019 ansökte Ung Företagsamhet hos Kommunalförbundet om 2 mnkr i projektstöd för UF 
verksamhet på grundskolor och gymnasier i Sjuhärad men erhöll 500 tkr i verksamhetsbidrag. Däref-
ter har Ung Företagsamhet vänt sig direkt till kommunerna med ansökan om verksamhetsstöd för att 
komplettera det minskade stödet från Kommunalförbundet. Kommunerna har behandlat UF ansökan 
enligt nedan;  

Tabell 7 
Kommunernas beviljade belopp 2019 efter Ung Företagsamhets ansökan   

Kommun  Belopp  Notering  

Bollebygd 0  

Borås 500 000  

Herrljunga 0  

Mark   0 Mark har meddelat att de ska stödja UF ekonomiskt men har inte 
ännu meddelat i vilken utsträckning 

Svenljunga  45 000  

Tranemo 45 000  

Ulricehamn 99 000  

Vårgårda   45 000  

Summa 734 000   
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Analys 
Kartläggningen visar att UF verksamheten primärt är ett utbildningskoncept där det handlar om att 
ge barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entre-
prenörskap.  

Kommunernas UF-verksamhet har under många år finansierats av Kommunalförbundets 
tillväxtmedel. Finansieringen har skett dels som verksamhetsbidrag dels som projektmedel under 
senare år. Förändringar i regelsystemet för hur tillväxtmedlen ska användas ger inte längre utrymme 
för att finansiera UF-verksamheten med projektmedel eller verksamhetsbidrag. En långsiktig och 
hållbar finansiering av Ung Företagsamhet måste, om den ska fortsätta, ske på ett annat sätt än med 
tillväxtmedel.  
 
Ung Företagsamhet har under en lång rad av år haft verksamhet i Boråsregionens samtliga 
kommuner. Under senare år har UF verksamheten kommit att omfatta såväl gymnasieutbildning som 
grundskoleutbildning i kommunerna. Det motsvarar de krav som ställs på UF Älvsborg från UF 
nationellt, det ska finnas verksamhet i båda skolformerna. UF verksamheten är och har varit 
framgångsrik i kommunernas verksamhet och ses som en integrerad del i skolornas verksamhet. UF 
verksamheten används inte sällan som en del i skolornas marknadsföring.  
  
Ung Företagsamhet uppfyller väl de krav som läroplaner i grundskolan respektive gymnasieskolan 
ställer. Ung Företagsamhet redovisar god måluppfyllelse där bl.a. 93 % av deltagande elever på 
gymnasieskolan klarar samtliga obligatoriska moment under sitt UF år och får intyg på att de klarat 
hela processutbildningen. Detta torde vara några de huvudsakliga anledningarna till att 
Kommunalförbundet har varit och är en av UF-verksamhetens största finansiärer.   
 
Det finns forskningsrapporter som konstaterar att före detta UF-företagare är mer benägna att starta 
företag och de företag som de startar tenderar att generera högre inkomster och sysselsättning 
jämfört med övriga företag. Dessutom är i genomsnitt arbetslösheten lägre och chefsandelen högre 
senare i karriären bland före detta UF-företagare jämfört med övriga befolkningen.  
Lite förenklat innebär detta att utbildningskonceptet Ung Företagsamhet som genomförs bidrar till, 
får som effekt, ökad företagsamhet och därmed bidrar till tillväxt och utveckling. Men i grunden 
kvarstår det faktum att Ung Företagsamhet är ett utbildningskoncept som primärt handlar om att ge 
barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. 
 
Samtliga kommuner har besvarat frågorna om förväntningar på UF-verksamhetenen och bidrag till 
regional utveckling. De är positiva till UF-verksamheten och angelägna om en fortsatt verksamhet. 
Kommunernas kommentarer har fokus på att verksamheten i första hand är bra för eleverna men att 
det också finns positiva effekter på företagande och regional utveckling. Merparten av kommunernas 
kommentarer berör UF-företagande på gymnasiet, ett par av kommunerna kommenterar 
verksamheten i grundskolan. En kommun uttrycker att förväntan på UF-verksamheten är liten men 
har ändock uppfattningen att verksamheten är viktig. Merparten av kommunerna har också i särskilt 
beslut beviljat UF verksamhetsstöd för 2019.  
  
Nätverket för utbildningschefer i Boråsregionen konstaterar också att verksamheten är en 
framgångsrik del i kommunernas utbildningsverksamhet som man vill behålla och finansieringsfrågan 
kan lösas t.ex. på samma sätt som under 2019. 
 
Vid jämförelser av finansiering i övriga kommunalförbund och med Region Halland ser det lite olika 
ut. Flertalet har dock som en finansieringskälla använt regionala tillväxtmedel på samma sätt som 
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Boråsregionen. Nivåer på verksamhetsbidraget till UF varierar på samma sätt som det varierar om 
kommunerna bidrar med särskilda medel utöver tillväxtmedlen.  

Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbunds finansiering är idag 500 tkr och vilket är betydligt 
mindre än tidigare. Det finns inget som tyder på att verksamheten fungerar mindre bra eller har 
mindre omfattning än tidigare, tvärtom, både volym och resultat har utvecklats. Det del som växer är 
framförallt verksamheten inom grundskolan samtidigt som antalet UF-företagare beräknas öka.  

Det minskade bidraget från kommunalförbundet har gjort att UF Älvsborg vänt sig direkt till kommu-
nerna i Boråsregionen med önskemål om att kommunerna ska komplettera det minskade verksam-
hetsstödet från Kommunalförbundet. Merparten av kommunerna har tillmötesgått Ung Företagsam-
hets önskemål och det torde också vara ett sätt för kommunerna att uttrycka vikten av att Ung Före-
tagsamhet ges fortsatt möjlighet att bedriva UF verksamheten i den egna kommunen. De kommuner 
som avslagit ansökan har ändock UF verksamhet i den egna kommunen.   

Finns det värden i UF verksamheten som särskiljer UF från andra verksamheter men som kan tilläm-
pas på andra organisationer? Tabellen nedan är mer av ett exempel än ett fullödigt svar på frågan, 
men kan fungera som underlag i en fortsatt diskussion om verksamhetsbidrag inom kommunalför-
bundet. I tabellen görs dock tydligt att UF-verksamheten har särskiljande värden som kan vara en del 
i beslutsunderlagen inför kommande ansökningar.    

Tabell 8 
Särskiljande värde för UF men generella i sin tillämpning.  

Grund för särskiljande Ja Nej Kommentar  

Organisation med styrelse, stadgar mm ✓  Ideell organisation  

Aktiv i civilsamhället  ✓  Samverkar med näringslivsorganisat-
ioner m.fl.  

Unikt koncept/verksamhet ✓  UF-företaget och läromedel mm 

Stärker kommunernas grunduppdrag ✓  Tydlig koppling till läroplaner för 
grundskola och gymnasium 

Beprövad metod ✓  Lång verksamhetserfarenhet  

Beforskat  ✓  Nationella rapporter finns  

Öppet för alla i målgrupp ✓  Riktar sig till alla elever i grundskola 
och gymnasium 

Barnperspektiv ✓  Lag 2020 

Tidiga insatser ✓  Riktar sig till barn och unga  

Mätbara mål ✓  Tydliga resultatredovisning, kan jäm-
föras över tid 

Andra partners som bidrar till finansiering  ✓  Privata och offentliga  

Bidrar till regional utveckling  ✓  Beforskade effekter av UF-verksam-
heten 
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Slutsats 
Ung Företagsamhet erbjuder ett unikt och beprövat utbildningskoncept som vänder sig till samtliga 
grundskolor och gymnasier i Boråsregionen. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet 
att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.  
 
UF verksamheten är primärt ett utbildningskoncept i kommunernas utbildningsverksamhet som väl 
motsvarar läroplanernas krav och bidrar till skolornas måluppfyllelse. UF verksamheten har särskil-
jande värden, redovisar goda resultat och dessutom finns positiva effekter på företagande.  
 
Kommunerna kommenterar förväntan på UF-verksamheten och dess bidrag till regional utveckling på 
lite olika sätt men sammantaget är bilden av UF-verksamheten klart positiv och kommunerna vill se 
en fortsättning. Under 2019 har de flesta kommunerna i särskilt beslut bidragit till finansiering av UF-
verksamheten.   
 
Kommunalförbundet och kommunerna bör dela på den långsiktiga finansieringen av UF-verksam-
heten. Motiven är bl.a. att Kommunalförbundet under lång tid finansierat och värdesatt UF-verksam-
heten som en del i regionens utveckling dels de förändrade villkoren för de regionala tillväxtmedlen 
som inte längre medger verksamhetsbidrag. För kommunerna är UF-verksamheten uppenbart fram-
gångsrik och att den är en integrerad del i kommunernas utbildningsverksamhet. 
 
Om Kommunalförbundet inte kan finansiera sin del av UF-verksamheten med tillväxtmedel kan en 
finansiering inom ordinarie budgetram6 vara ett alternativ. Möjligen kan ett alternativ vara att 
”växla” upp ett annat (lägre) belopp mot VGR´s tillväxtmedel och på så sätt behålla rådighet över ett 
större belopp i den egna budgeten.  
 
I praktiken innebär 2019 redan en delad finansiering mellan Kommunalförbundet och kommunerna 
då Ung Företagsamhet vänt sig direkt till kommunerna med ansökan om medel som en följd av Kom-
munalförbundets minskade stöd. Merparten av kommunerna har beviljat Ung Företagsamhets ansö-
kan. 
 
En finansieringsmodell för Ung Företagsamhet bör vara enkel, begriplig och ha ett tidsperspektiv som 
är mer än ett år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 En konsekvensanalys ska inkluderas för att beskriva vilka ekonomiska konsekvenser det medför om 
verksamhetsstödet ska belasta förbundets ordinarie budget. Konsekvensanalysen ingår dock inte i 
utredningens uppdrag utan ansvaret för att skriva konsekvensanalysen ligger på 
Kommunalförbundets kansli.   
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Alternativa förslag 
Formerna för verksamhetsstöd till UF kan konstrueras på lite olika sätt. Nedan redovisas några olika 
alternativ.  

A. Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet som finansieras av medel från både 
Kommunalförbundet och kommunerna.  

Kommunalförbundet avgör efter ansökan från UF hur stort verksamhetsstödet årligen ska 
vara under en treårsperiod. Kommunalförbundet svarar för en grundfinansiering motsva-
rande X kronor och kommunerna svarar med Y kronor för den del som överstiger grundfinan-
sieringen fördelat utifrån invånarantal i respektive kommun.   

Ansökan bereds av Kommunalförbundets kansli och därefter i Boråsregionens nätverk för ut-
bildningschefer och Beredningen för Välfärd och Kompetens inför beslut i Direktion. I beslu-
tet uppmanar Direktionen kommunerna att svara för sin del av verksamhetsstödet och efter 
beslut i respektive kommun faktureras kommunerna.  

Exempel 1:  
Kommunalförbundet svarar för en grundfinansiering motsvarande X kronor och kommu-
nerna svarar med Y kronor för den del som överstiger grundfinansieringen fördelat utifrån 
invånarantal i respektive kommun.   

För 2019 har Kommunalförbundet lämnat verksamhetsstöd med 500 tkr och kommunerna 
har därefter finansierat 734 tkr. Jämfört med de projektmedel på 1,5 mnkr som UF beviljats i 
genomsnitt haft de senaste 3 åren innebär det i praktiken trots kommunernas särskilda be-
slut om stöd en minskning.  

 

 

B. Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet som finansieras av medel enbart från 
kommunerna  

Kommun Ansökt 

belopp 

Antal 

Invånare 

Andel 

%

Fördelat 

belopp på 

kommunerna 

Kr/invånare Beviljat 

2019 

Avvikelse 

mellan 

beviljat 2019 

och exempel 

Ansökan från UF 1500000

Kommunalförbundet 

grundfinansiering 

-500000

Verksamhetsstöd att 

fördela på 

kommunerna 

1000000

Bollebygd 9427 4,2 41984 4,45 0 -41984

Borås 112178 50,0 499590 4,45 500000 410

Herrljunga 9494 4,2 42282 4,45 0 -42282

Mark 34781 15,5 154899 4,45 0 -154899

Svenljunga 10683 4,8 47577 4,45 45000 -2577

Tranemo 11874 5,3 52881 4,45 45000 -7881

Ulricehamn 24445 10,9 108867 4,45 99000 -9867

Vårgårda 11658 5,19 51919 4,45 45000 -6919

Summa invånare och 

summa 

verksamhetsstöd 

från kommunerna 224540 1000000 734000 -266000



 

16 
 

Kommunalförbundet avgör efter ansökan från UF hur stort verksamhetsstödet årligen ska 
vara under en treårsperiod. Ansökan bereds av Kommunalförbundets kansli och därefter i 
Boråsregionens nätverk för utbildningschefer och Beredningen för Välfärd och Kompetens 
inför beslut i Direktion. I beslutet uppmanar Direktionen kommunerna att svara för sin del av 
verksamhetsstödet och efter beslut i respektive kommun faktureras kommunerna.   

Formel: Kommunerna svarar för hela verksamhetsstödet baserat på invånarantal.  

Exempel 2:  
I exemplet belastas kommunerna med hela verksamhetsstödet, Kommunalförbundets grund-
finansiering på 500 tkr är borttagen. Beräknat på genomsnittligt verksamhetsstöd de senaste 
3 åren 1,5 mnkr årligen. 

 
 

C. Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet finansieras av medel enbart från 
Kommunalförbundet  

Kommunalförbundet avgör efter ansökan från UF hur stort verksamhetsstödet årligen ska 
vara under en treårsperiod. Ansökan bereds i Boråsregionens nätverk för utbildningschefer 
och Beredningen för Välfärd och Kompetens inför beslut i Direktion.  

Formel: Kommunalförbundet svarar för hela verksamhetsstödet.  

Exempel 3:  
I exemplet belastas Kommunalförbundet med hela verksamhetsstödet och kommunerna 
belastas ej (ingen tabell). Ansökan bereds av Kommunalförbundets kansli och därefter i 
Boråsregionens nätverk för utbildningschefer och Beredningen för Välfärd och Kompetens 
inför beslut i Direktion. 

 

Kommun Ansökt 

belopp 

Antal 

Invånare 

Andel 

%

Fördelat 

belopp på 

kommunerna 

Kr/invånare Beviljat 

2019 

Avvikelse 

mellan 

beviljat 2019 

och exempel 

Ansökan från UF 1500000

Kommunalförbundet 

grundfinansiering 

0

Verksamhetsstöd att 

fördela på 

kommunerna 

1500000

Bollebygd 9427 4,2 62975 6,68 0 -62975

Borås 112178 50,0 749385 6,68 500000 -249385

Herrljunga 9494 4,2 63423 6,68 0 -63423

Mark 34781 15,5 232348 6,68 0 -232348

Svenljunga 10683 4,8 71366 6,68 45000 -26366

Tranemo 11874 5,3 79322 6,68 45000 -34322

Ulricehamn 24445 10,9 163301 6,68 99000 -64301

Vårgårda 11658 5,19 77879 6,68 45000 -32879

Summa invånare och 

summa 

verksamhetsstöd 

från kommunerna 224540 1500000 734000 -766000
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Rekommendation 
 

1. Ung Företagsamhet kan efter ansökan erhålla ett årligt verksamhetsstöd som löper under en 
treårsperiod. 

2. Verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet finansieras av medel från både 
Kommunalförbundet och kommunerna.  

3. Ansökan bereds av Kommunalförbundets kansli och därefter i Boråsregionens nätverk för 
utbildningschefer och Beredningen för Välfärd och Kompetens inför beslut i Direktion. 

4. Kommunalförbundet svarar för en grundfinansiering motsvarande X kronor och 
kommunerna svarar med Y kronor för den del som överstiger grundfinansieringen fördelat 
utifrån invånarantal i respektive kommun. 

5. Kommunalförbundets direktion uppmanar kommunerna att fatta beslut om sin del av 
finansieringen. 

6. Kommunalförbundet fakturerar kommunerna och betalar ut verksamhetsstödet till Ung 
Företagsamhet.   

 



 
 
  ÄRENDE 8 
   
Handläggare Anna Laang Utfärdat 2019-05-31 
Telefon  0732-001173  
Epost  anna.laang@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0138 

Mål och uppdrag tillväxtmedel 2019 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att godkänna förslag till projektbeskrivningar för delregionala tillväxtmedel 
 
att genomföra en utlysning av delregionala tillväxtmedel för år 2020 med utgångspunkt från föreslagna 
projektbeskrivningar 
 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen har utifrån rekommendationer och bedömningar, utvärdering och granskning beslutat att 
kvalitetssäkra målstyrningen av tillväxtmedel. Uppdraget är en del av en process med målet att öka 
tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet av att finansiera vissa 
insatser och inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv, samt hur insatserna ska 
bidra till att möta dessa. Den nya modellen införs under perioden 2019-2020. 
 
Processen att införa den nya tillväxtmodellen befinner sig nu i den andra och tredje fasen. De 
utpekade prioriteringarna och behoven omvandlas till konkreta insatser där genomförandet kan 
finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar som pekats ut i behovskartläggningen. 
De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är innovation och konkurrenskraft, ökat 
företagande och entreprenörskap, tillgång till lån och krediter, kompetensförsörjning samt insatser för 
att öka Sjuhärads attraktionskraft. Efter att projektbeskrivningarna godkänts sker en utlysning. 

Ärendebeskrivning 
Direktionen har utifrån rekommendationer och bedömningar, utvärdering och granskning beslutat att 
kvalitetssäkra målstyrningen av tillväxtmedel. Uppdraget är en del av en process med målet att öka 
tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till tillväxtmedlen. Valet av att finansiera vissa 
insatser och inte andra ska baseras på de behov som finns i regionens näringsliv, samt hur insatserna ska 
bidra till att möta dessa. 
 
Direktionen beslutade i september 2017 att införa en ny modell för tilldelning av tillväxtmedel från 
2019/2020. Den nya modellen ska ge Direktionen ökad möjlighet att aktivt styra fördelningen av 
tillväxtmedel med tydligare målstyrning. Modellen består av: 1. Behovsdialog 2. Beslut om mål och 
uppdrag 3. Uppdragsbeskrivning 4. Beslut om tilldelning 5. Årlig uppföljning och utvärdering. En 
analys av näringslivets behov i Boråsregionen presenterades för Direktionen i april 2019.  
 
I den andra fasen av processen omvandlas de prioriteringar och behov som pekats ut i analysen till 
konkreta insatser där genomförandet kan finansieras med tillväxtmedel. Syftet är att möta de utmaningar 
som identifierats i behovskartläggningen. Uppdragen baseras på kriterierna för hur tillväxtmedel ska 
fördelas. Det är ett centralt steg i processen för att säkerställa uppföljningsbarhet och löpande styrning av 
insatserna. En insatslogik för varje planerad insats sker i nästa steg av processen. Insatslogiken ska svara 
på vad som ska förändras, vilken utmaning som ska mötas genom insatsen samt vilka effekter som ska  



 
 
 
uppnås. Den ska också svara på vilka resultat som insatsen ska nå för att bidra till förändring och vilka 
aktiviteter som ska genomföras. Uppföljningsbara mål och indikatorer ska beskrivas. Därefter formuleras 
projektbeskrivningar. Utlysning av projekt pågår från mitten av juni till sista augusti 2019. 
 
De utmaningar som rapporten pekar på är kopplingen till det regionala innovationssystemet för ökad 
konkurrenskraft, behovet av ökat entreprenörskap och nyföretagande, tillgången till lån och krediter, 
kompetensförsörjning, generationsskifte hos företagen samt utmaningen med Sjuhärads branschbredd och 
sårbarhet. Fem förslag på insatser för att möta dessa utmaningar har formulerats och förslag till 
projektbeskrivningar med mål och indikatorer har sammanställts utifrån dokumenterad insatslogik.  
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Sammanfattning 
Kontigo AB har haft i uppdrag av Boråsregionen – Sjuhäradskommunalförbund att genomföra en 

analys av näringslivets behov i regionen. Analysen är en del av kommunalförbundets arbete med att 

utveckla målstyrningen av tillväxtmedelen. Kontigos uppdrag har haft tre frågeställningar: 

1.  Vilka tillväxthinder upplever näringslivet i Boråsregionen Sjuhärad? 

2.  Vilka utvecklingsbehov och behov av stöd har företagen i Boråsregionen Sjuhärad? 

3.  Hur ser det intervjuade att tillväxtmedlen ska satsas för att göra bäst nytta för den delregionala 

tillväxten? 

I enlighet med den uppdragsbeskrivning som gjorts har studien baserats på intervjuer med 

företrädare för kommunerna, med kommunalförbundet och ett antal 

bransch/intresseorganisationer verksamma i Sjuhärad. Fokus för analysen har legat på de 

utmaningar som tillväxtmedlen kan användas för att arbetat med.  

Uppdraget har inneburit att samla in, strukturera och sammanställa de utmaningar som 

framkommer ur intervjuerna. I uppdraget ligger även att komplettera denna bild med relevant 

statistik och sekundärkällor för att bidra till att fördjupa och nyansera bilden. 

Analysen visar att regionen upplevt en stark tillväxt de senaste fem åren, med en ökad sysselsättning 

och ett ökat företagande. Analysen visar också att Sjuhäradsregionens kommuner står sig väl när de 

ställs mot ett urval av andra regioner. Dock uppvisar man en sjunkande produktivitet, mätt som 

bruttoregionalprodukt per sysselsatt. 

Analysen pekar på ett antal utmaningar som näringslivet står inför på kort och på längre sikt. 

Tydligast utmaning är kompetensbrist. Det råder idag brist på arbetskraft i en rad branscher i 

regionen. Vidare står regionen inför ett generationsskifte inom gruppen företagare, där man 

uppvisar en något högre genomsnittsålder hos företagare än rikssnittet (för vissa av kommuner ett 

par punkter över rikssnittet). Flera av de intervjuade lyfter fram ett behov av att utveckla kopplingen 

mellan regionens företag och de starka forsknings- och innovationsmiljöer som finns i Västra 

götalandsregionen. Detta för att stärka konkurrenskraften hos företagen och bidra till förnyelse i 

näringslivet. Att arbeta för ett ökat entreprenörskap och nyföretagande pekas på som ett viktigt 

område för att arbeta med för att bredda näringslivet, och därmed förbered sig för en kommande 

lågkonjunktur. Att arbeta för en ökad branschbredd och stötta nya växande näringar pekas ut som 

önskvärt.  Kopplat till detta tas även tillgången av lån och krediter upp som en utmaning för, 

framförallt växande företag.  

I analysen framkommer ett antal förslag på insatser att rikta tillväxtmedel mot. Det handlar dels om 

formen för insatser (det vill säga hur de ska genomföras) dels om innehållet (vad vill man att 

insatserna ska rymma).  Tabellen nedan (återfinns även rapporten) ställer samman förslag som tagits 

upp i intervjuer. 

Form för insatser För att möta utmaning/behov 

Samverkan (i praktiken) Minska risken för suboptimering, överlapp 

och minskat lärande/erfarenhetsutbyte 
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Mix av insatser (långsiktighet / korta riktade 

insatser) 

Möter egentligen inget konkret behov, 

däremot en önskan från flera informanter, 

av olika skäl. 

Uppväxling Tillskapa större volym av finansiering in i 

”systemet”. Ge en större tyngd och 

möjlighet till att nå resultat. 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist 

Stötta framtagande av utbildning/ öka 

utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist 

Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, investeringar 

Kluster/branschsatsning på spetsbranscher Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Samverkan med 

högskolor/innovationsmiljöer 

Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Rådgivning kring finansiering, matchning 

mot att investera 

Tillgång av finansiering 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, stötta 

entreprenörskap 
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1 Inledning 
Kontigo AB har av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund haft i uppdrag att genomföra en 

behovsanalys av näringslivet i Sjuhärad.  

Bakgrunden till analysen är den översyn av modellen för fördelning av tillväxtmedel som 

Boråsregionen genomförde under 2017/18. Denna process resulterade i framtagandet av en ny 

modell för att fördela tillväxtmedel. Föreliggande analys är en del av det första steget i modellen 

som utgörs av en behovsdialog.  

Analysen har gjorts av Kontigo AB under januari – april 2019 på uppdrag av Sjuhärads 

kommunalförbund. Vid Kontigo har Pär Lindquist ansvarat för genomförandet av studien. 

Författaren står själva för de slutsatser som dras.  

Syfte och frågeställningar 
Det efterfrågade uppdraget innebär att kartlägga vilka behov näringslivet i Sjuhärad står inför, samt 

att ge förslag på hur tillväxtmedlen kan användas för att ge största effekt, kopplat till behoven. 

Behovskartläggningen är tänkt att användas för att identifiera prioriterade insatsområden som kan 

stödjas via projektinsatser, helt eller delvis finansierade med tillväxtmedel. Uppdraget är avgränsat 

till att se till vilka tillväxthinder företagen upplever och vilka utvecklingsbehov företagen i regionen 

har. 

Frågeställningar som ska besvaras genom uppdraget 

Mer konkret ska uppdraget besvara nedanstående tre frågeställningar: 

1.  Vilka tillväxthinder upplever näringslivet i Boråsregionen Sjuhärad? 

2.  Vilka utvecklingsbehov och behov av stöd har företagen i Boråsregionen Sjuhärad? 

3.  Vad tror företagen/intresseorganisationerna att tillväxtmedlen ska satsas på för att göra bäst 

nytta för den delregionala tillväxten? 

Uppdraget innebär således att samla in, strukturera och sammanställa de utmaningar som 

framkommer ur intervjuerna. I uppdraget ligger även att komplettera denna bild med relevant 

statistik och sekundärkällor, som kan bidra till att ge en mer fördjupad och nyanserad bild.  

Metod 
Analysen baseras på intervjuer med företrädare för organisationer och kommuner i Sjuhärad, 

sammanställning av statistik, samt genomgång av tidigare studier och kartläggningar. Totalt har ett 

20-tal intervjuer genomförts inom ramen för studien.  

De utmaningar och tillväxthinder som tas upp är framförallt de som framkommer från intervjuerna. 

Vi har i största möjliga mån sökt att validera dessa mot befintliga studier, statistik eller andra 

kartläggningar.  
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Vi är ödmjuka inför att det naturligtvis går att diskutera om en annan metod eller upplägg har gett 

ett annat utfall. Det finns självfallet alltid ett mått av ”som man frågar får man svar” i denna typ av 

kartläggningar, och det finns även tids- och resursmässiga faktorer som gör att man inte alltid kan gå 

på djupet i alla frågor.  

Vi uppfattar dock – baserat på våra erfarenheter från andra regioner samt andra kartläggningar och 

studier – att den bild som framkommer i allt väsentligt fångar de övergripande dragen och 

utmaningarna som näringslivet står inför.  

Avgränsningar 
En viktig avgränsning som är central att ha med sig i den fortsatta läsningen är att fokus för 

uppdraget har varit tillväxtmedlen och vilka utmaningar dessa kan hantera.  

Detta innebär en avgränsning i så måtto att exempelvis frågor rörande infrastruktur, 

bostadsbyggande eller mer generell tillgång av samhällsservice i form av t.ex. skola, vård och omsorg 

inte stått i fokus. Detta ska inte tolkas som att dessa frågor inte är av stor vikt för näringslivet i 

regionen. Något som även framkommer tydligt i intervjuerna. 

Rapportens disposition 
Rapportens inleds med en övergripande statistisk nulägesbild av Sjuhärad. Ett av syftena med denna 

är att ge ett sammanhang och en grund för en fortsatt diskussion både kring de behov som 

framkommer och de förslag på insatser som görs i rapportens två avslutande kapitel.  
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2 Bakgrund 
Sjuhärads kommunalförbund (Boråsregionen) arbetar för att tillvarata de nio 

medlemskommunernas gemensamma intressen och utveckla gränsöverskridande samarbeten. Ett 

viktigt verktyg för detta är de tillväxtmedel för samverkansprojekt som regionen fördelar. Dessa 

syftar till att bidra till tillväxt och utveckling i Sjuhärad.  

Boråsregionen genomförde under 2017/18 en översyn av modellen för tilldelning av tillväxtmedel. 

Detta är ett led i en process som direktionen initierade 2012 med ambitionen att öka tydligheten, 

målstyrningen och ansvarsfördelningen kopplat till tillväxtmedlen.  

Fokus för översynen var fyra områden: kriterier för tilldelning, ansvarsfördelning, anvisningar samt 

fördelning av tillväxtmedel.1 Arbetet resulterade i framtagandet av en ny modell för att fördela 

tillväxtmedel. I korthet består modellen av fem steg: en inledande behovsdialog, beslut om uppdrag, 

beställning/upphandling av genomförande samt uppföljning och utvärdering. En principskiss över 

modellen finns återgiven i figuren nedan.  

Figur 1. Modell för processen kring att fördela tillväxtmedel, Källa: Boråsregionen 

 

Denna behovsanalys är en del av det första steget i modellen och är tänkt att fungera som ett 

underlag för den behovsdialog som ska föregripa beslut om mål och uppdrag.   

 

 

 

                                                                            
1 Sjuhärads kommunalförbund, Direktionsprotokoll 2012-06-13. 
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3 Kort om näringslivet i Sjuhärad 
Syftet med detta avsnitt är att ge en kort översiktsbild av näringslivet i sjuhäradsregionen.2 Avsnittet 

baseras i huvudsak på två typer av källmaterial. För de första ett antal tidigare kartläggningar och 

studier. Avsnittet bygger på underlag och studier från Västra Götalandlansregionen, 

Arbetsförmedlingen, Svenskt näringsliv och Företagarna. Vidare har data från Statistiska 

centralbyrån, Myndigheten för tillväxtanalys samt Tillväxtverket använts. Avsnittet är upplagt i fyra 

kortare avsnitt enligt nedan: 

- Arbetsmarknad och sysselsättning 

- Företagande och entreprenörskap 

- Värdeskapande och produktivitet 

- Sjuhärad jämfört med andra regioner 

Ambitionen är inte att ge en fullständig genomlysning av näringslivet utan snarare att visa på de 

huvudsakliga dragen, och sätta en ram för de utmaningar, samt de reflektioner kring möjliga 

insatser, som tas upp längre fram i kapitalet. Tillsammans menar vi att dessa ger en översiktlig men 

god bild över Sjuhäradsregionens näringsliv. 

Arbetsmarknad och sysselsättning 
Syftet med detta avsnitt är att ge en kort översiktsbild av nuläget hos näringslivet i Sjuhärads 

regionen. Totalt omfattar dagbefolkningen i de nio kommunerna i Sjuhärad runt 130 000 personer. 

Sjuhärad kännetecknas av en förhållandevis hög sysselsättningsgrad. Andelen förvärvsarbetande 

inom gruppen 20–64 år uppgick till ca 83 procent år 2017. Detta är en något högre nivå än Västra 

Götaland som helhet och riket (där motsvarande nivå i båda fallen är 79 procent).  

I figuren nedan visas utvecklingen av andelen förvärvsarbetande mellan år 2012 och år 2017 för 

Sjuhärad, Västra Götalands län samt för riket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
2 Det vill säga Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Varberg samt Vårgårda 
kommun. 
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Figur 1. Andel förvärvsarbetande (20–64 år, 2012–2017) Sjuhärad, Västra Götaland samt riket. Källa: 

SCB / RAMS 

 

Vi kan ovan se att andelen förvärvsarbetande har ökat kontinuerligt sedan 2012, samt att Sjuhärad 

genomgående ligger högre än såväl Västra Götalandsregionen som riket sett till andelen 

förvärvsarbetande inom nattbefolkningen.  

Branschmässigt har regionen sin tyngdpunkt inom tillverkning, handel, tillverkning, företagstjänster 

samt bygg (om vi bortser från Vård och omsorg och utbildning som i hög grad kan hänföras till 

offentlig sektor). 

Figur 2. Antal sysselsatta (dagbefolkning) i Sjuhärads nio kommuner, år 2017, Källa: SCB / raps-ris
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Sett över tid har byggsektorn, utbildning, offentlig förvaltning, information och kommunikation samt 

företagstjänster ökat vad gäller sysselsättning. Sedan 2012 har finans- och försäkringsverksamhet, 

transport och magasinering, jordbruk och fiske samt tillverkning och utvinning minskat i 

sysselsättning.  

Figur 3. Utveckling av sysselsättning (%) 2012–2015, Källa: SCB/ rAPS-ris 

 

Västra Götalandsregionen genomförde 2019 en studie av näringslivet i regionen, där bland annat en 

fördjupad bild av Boråsregionen gjordes. Perspektivet ligger där på den lokala 

arbetsmarknadsregionen (LA) Borås, vilket rymmer sex av de nio kommunerna i Sjuhärad.3 

I denna lyfts fram att företagen i Boråsregionen har en - i jämförelse med övriga landet - tydlig 

koncentration till ett antal specifika områden. Den största sektorn där ekonomin kring Borås har en 

specialisering inom är textilindustri och handel huvudsakligen med textiler och kläder. De branscher 

som räknas hit sysselsätter tillsammans nära 5 000 personer i regionen. Vidare uppvisar regionen 

tydlig specialisering inom olika typer av maskintillverkning samt inom branscher kopplade till 

styrning och reglering av maskiner och system genom tryck och hydraulik samt stark specialisering 

inom fordonskomponenter. Denna är framförallt koncentrerad till Tranemo- och Ulricehamns 

kommun.4 

 

 

 

 

                                                                            
3 Västra Götalandsregionen (2019) Resursbaser & kärnkompetenser i Boråsregionen 
4 Ibid. 
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Företagande och entreprenörskap 
Andelen företagare som andel av de sysselsatta uppgick till ca 10,5 procent år 2017, vilket är något 

över nivån i Västra Götalandsregionen som helhet (8,9 procent) och i riket (9,6 procent). 

År 2017 startades strax över 1800 företag i Sjuhärad – vilket är en ökning med ca 5 procent jämfört 

med 2012. Samtidigt var antalet konkurser nära 20 procent färre 2017 än 2012, och det har skett 

tillskott av företag i regionen under de senaste fem åren.5  

En indikator på graden av entreprenörskap och nyföretagandet är att se till etableringsfrekvensen i 

näringslivet. Ett mått som innebär att antalet nystartade företag sätts i relation till varje 1000 

invånare (16–64 år). Det finns en svagt vikande trend sedan 2013 (som förefaller vara ett toppår), 

som dock bryts under 2017. Figuren nedan visar den genomsnittliga etableringsfrekvensen för 

regionens kommuner de senaste fem åren (data för 2018 finns ännu inte framtaget). Det kan ses 

som ett grovt mått på graden av nyföretagande.  

Figur 4. Genomsnittlig etableringsfrekvens för Sjuhärads kommuner, år 2012–2017 (2012=100); 

Källa: sammanställt efter myndigheten för tillväxtanalys 

 

Värdeskapande och produktivitet 
Regionen samlade värdeskapande mätt som bruttoregionalprodukt har ökat med omkring 10 

procent sedan 2011, mätt i löpande priser. Samtidigt har bruttoregionalprodukten per 

dagbefolkningen, som kan ses som en indikator på produktivitet, haft en svagare utveckling under 

perioden.  

 

 

 

 

 

                                                                            
5 Data hämtat från Myndigheten för tillväxtanalys 
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Figur 5. BRP -utveckling samt BRP per dagbefolkning år 2011–2016 (indexerat, 2011=100) Källa: SCB 

/ Regional räkenskaperna 

 

Under perioden 2011–2015 BRP per dagbefolkning minskat med omkring 3 procent, för att sedan 

återhämta sig år 2016 till 2011 års nivå. Detta i löpande priser. Tas hänsyn till inflation indikerar 

detta att regionen haft en svag eller minskade produktivitet under perioden 2011 fram till 2016.  

Sjuhärad jämfört med andra regioner 
Vi har i detta avsnitt ställt samman regionalekonomiska data för Sjuhärads nio kommuner och fyra 

andra s.k. FA-regioner (funktionella arbetsmarknadsregioner). Tanken är att detta ska fungera som 

grund för en jämförelse mellan Sjuhärad och andra – storleksmässigt – liknande regioner. I urvalet 

av regioner som ska jämföras har vi strävat efter att de ska vara storleksmässigt någorlunda lika, 

rymma en större kommun och ett antal mindre, vara hemvist åt en högskola samt ha en 

näringslivsstruktur som branschmässigt är jämförbar med Sjuhärad. 
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Tabell 1. Sjuhärads nio kommuner i jämförelse med fyra FA-regioner, Källa: sammanställning av 

Kontigo baserat på SCB. 

 Sjuhärad Karlstad Örebro Jönköping Västerås 

Storlek dagbefolkning 133 718 117 326 122 031 142 821 120 892 

Förändring dagbefolkning 

2012–2017 

5,8% 4,2% 8,1% 7,9% 5,3% 

Andel förvärvsarbetande år 

20176 

83 % 78 % 79% 82% 78% 

Förändring andel 

förvärvsarbetande 2012–2017 

(%-enheter) 

2,0 2,1 2,1 1,6 2,2 

BRP per dagbefolkning 

(MSEK).7 

0,727 0,745 0,782 0,730 0,815 

Förändring BRP / 

dagbefolkning 2011–2015 

-3% 11% 12% 18% 16% 

Lönesumma per 

dagbefolkning år 2017 (tkr) 

317 782 317 170 325 082 319 598 337 535 

Förändring Lönesumma per 

dagbef. 2012–2017 

15% 12% 13% 13% 12% 

Etableringsfrekvens8 10,1 8,6 10,0 9,1 9,4 

Utveckling antal arbetsställen 5% 5% 7% 4% 6% 

 

Vi kan i sammanställningen se att Sjuhärad kommer förhållandevis väl ut jämfört med de regionerna 

vi valt att jämföra med. Dagbefolkningen har ökat i något lägre takt än i Jönköping och Örebro, men 

snabbare än i Västerås och Karlstad FA-region. Andelen förvärvsarbetande är högt och regionen kan 

visa en tillväxt över eller i paritet med övriga regioner. Sjuhärad har ett högt företagande och en hög 

etableringsfrekvens, vilket pekar på en dynamik i näringslivet.  Som vi såg ovan har Sjuhärad haft en 

låg utveckling av BRP per dagbefolkning (data för jämförelselänen har endast funnits fram till 2015 

avseende detta). Vi ser även att nivån på BRP per dagbefolkning är lägre än för de jämförda 

regionerna.  

  
 

 

 

                                                                            
6 Mäts som antalet förvärvsarbetande nattbefolkning som andel av total befolkning 16–64 år. 
7 Avser förhållandena år 2015. 
8 Data för Jönköping, Karlstad, Örebro och Västers på länsnivå. 
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4 Vilka utmaningar framkommer? 
Syftet med detta avsnitt är att ge en bild av vilka utmaningar som framkommer ur analysen av 

underlagsmaterialet. Kapitlet baserat på intervjuer med individer och organisationer med inblick i 

Sjuhärads näringsliv samt på relevant statistik i de fall detta finns tillgänglig.  

Baserat på de två typer av underlagsmaterial som ligger till grund för behovsanalysen menar vi att 

det är relevant att peka på sex övergripande utmaningar. Dessa kan ordnas i två grupper. För det 

första tillväxthinder för företagen – det vill säga sådant som mer eller mindre direkt slår mot 

företagens tillväxt och konkurrenskraft. För det andra framkommer ett antal utmaningar eller behov 

som är kopplade till utmaningar för näringslivet i Sjuhärad på en mer övergripande nivå. Vi menar 

att båda dessa är relevanta sett utifrån frågan om hur Tillväxtmedlen kan ge störst effekt.  

Vilka tillväxthinder för företagen lyfts fram? 

Kompetensförsörjning 

Den tydligaste utmaningen som framkommer handlar om näringslivets kompetensförsörjning. I 

princip samtliga intervjuade lyfter svårigheten för företagen att hitta rätt kompetens som den enskilt 

största utmaningen. Behovet finns brett över samtliga branscher och sektorer (såväl privat som 

offentliga) och är i hög grad en följd av den starka tillväxten som regionen upplevt de senaste åren.  

Konkret handlar den utmaning företagen står inför om att såväl rekrytera som att behålla personal. 

Den bild som förmedlas är att utmaningen finns brett.  

I intervjuerna lyfts framförallt behovet av gymnasie- eller YH-utbildad personal, ofta med inriktning 

mot produktion och avancerad tillverkning. Fler beskriver det som att näringslivets tillväxt hämmas 

genom att man inte hinner med att möta kundernas efterfrågan på grund av brist på personer med 

rätt kompetenser. Det framkommer även att det är en utmaning för näringslivet att möta sitt behov 

av ledningsfunktioner och expertkompetens inom exempelvis ekonomi, juridik och HR. 

Utmaningen är något som Sjuhärads näringsliv delar med övriga riket. Det är också viktigt att ställa 

detta i förhållande till de senaste årens goda konjunkturläge och den tillväxt som skett i regionen. 

Till stora delar är detta utryck för en ”växtvärk” i näringslivet.9 

Generationsskifte 

Flera av de intervjuade lyfter fram frågan om generationsskifte hos, framförallt, små och medelstora 

företag som en utmaning, som kommer att få en ökad vikt. Utöver att det lyfts i flera av intervjuerna 

indikerar tidigare kartläggningar på att detta är en utmaning för regionen.  

Intresseorganisationen företagarna kartlade år 2017 åldersstrukturen hos företagare. De visar bland 

annat på att drygt fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre samt att en sjättedel (17 procent) är 

65 år eller äldre. I absoluta tal handlar det om drygt 47 000 företag (aktiebolag), med totalt 310 000 

 

 

 

                                                                            
9 Fördjupade kartläggningar och behovsanalyser nationellt och på länsnivå kan t.ex. hittas hos Teknikföretagen 
Arbetsförmedlingen och Svenskt näringsliv. 
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anställda nationellt. I Sjuhärads kommuner varierar andelen aktiebolag där ägaren är 65 år eller 

äldre, mellan 17 – 23 procent av det totala antalet aktiebolag. Regionen befinner sig över 

riksgenomsnittet på 17 procent.  

I tabellen nedan, med data hämtad från företagarna, ställs värdena för Sjuhärads kommuner 

samman.  

Tabell 2. Andel företagsledare över 65 år samt medelålder på företagsledare, Källa: Företagarna 

2017 

KOMMUN ANDEL AKTIEBOLAG MED 

FÖRETAGSLEDARE 65+ ÅR 

MEDELÅLDER 

FÖRETAGSLEDARE 

BOLLEBYGD 18,3 % 53 

BORÅS STAD 17,7 % 52 

HERRLJUNGA 19,0% 54 

MARK 18,0% 53 

SVENLJUNGA 23,7 55 

TRANEMO 21,7 56 

ULRICEHAMN 17,4 % 53 

VARBERG 18,1 53 

VÅRGÅRDA 21,5% 53.5 

RIKSSNITT 17%  

 

Den utmaning som framkommer i intervjuerna lyft fram innebär att det finns ett behov av att 

säkerställa företagens fortlevnad även efter att den nuvarande företagsledaren avslutat sin 

verksamhet, till exempel på grund av pensionering. Möjligheterna att genomföra lyckade ägar- och 

generationsskiften pekas ut som en central fråga för många av företags framgång under kommande 

år. En fråga som man menar delvis kommit att hamna i skymundan i diskussionen, som tenderar att i 

högre grad fokusera på nyföretagande och entreprenörskap.  

 

Kopplingen till det regionala innovationssystemet (för att 
säkerställa långsiktig konkurrenskraft) 

Fler av de tillväxthinder som tas upp i intervjuerna handlar om frågor kopplade till den tillväxt som 

regionen upplevt den senaste femårsperioden (framförallt kopplat till en brist på arbetskraft med 

rätt kompetens). I intervjuerna förs dock flera resonemang kring ett mer långsiktigt behov, vilka om 

det inte möts, kan utvecklas till ett tillväxthinder för företagen. Bland annat lyfts fram att det finns 
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ett behov av att stärka kopplingarna mellan näringslivet och det större innovationssystemet i Västra 

Götalandsregionen. Detta för att öka innovationsförmågan och i förlängningen näringslivets 

konkurrenskraft.  

Konkret handlar det om att utveckla utbytet mellan Högskolan i Borås och det kringliggande 

näringslivet men också att arbeta för ett ökat utbyte även mot andra lärosäten och plattformar i 

regionen. Det framkommer ingen kritik mot högskolan ska tilläggas dock pekas det på många av de 

kompetenser som efterfrågas utbildas vid andra lärosäten i regionen och att mycket av den 

forskning som bedrivs vid regionen lärosäten bör vara av stort intresse för företagen i Sjuhärad 

Det upplevs finnas en potential i att stärka utbytet med den samlade kompetensbasen i hela 

regionen. Detta genom att arbeta för ett större utbyte med miljöer vid t.ex. Chalmers, Göteborgs 

universitet och Lindholmen (för att nämna ett par konkreta exempel som framkommer från 

intervjuerna). Det pekas också på att stora delar av Sveriges forskningsinstitut, ofta med en koppling 

till teknik, industri och miljö, finns lokaliserade i Göteborg. Genom att arbeta för att utveckla 

samarbetet och stärka samverkan skapas förutsättningar för framförallt de små- och medelstora 

företagen att stärka sin innovationsförmåga och konkurrenskraft.  

Konkreta teknikområden där det är av vikt att ligga i framkant inom är exempelvis digitalisering, 

robotisering och automatisering. Detta pekas inte ut som en utmaning enbart för den tillverkande 

industrin. En rad intervjuade pekar även på de utmaningar som handeln och besöksnäringen har att 

hantera som en följd av framförallt en ökad digitalisering. Båda branscherna genomgår en 

omvandling som i hög grad påverkar Sjuhärad. Inte minst genom den koncentration inom handel 

och logistik som återfinns i regionen.  

Återkopplar vi till statistiken i föregående avsnitt så kunde vi även se att den tillväxt av sysselsatta 

kommit att innebära en något sjunkande produktivitet mätt som BRP fördelat per sysselsatt i 

dagbefolkning. Vi såg även i tabell 1 ovan att detta är en utveckling där Sjuhärad skiljer sig mot de 

regioner vi jämfört med. 

Detta indikerar att det finns en utmaning kopplat till konkurrenskraften. Att utforma insatser som 

bidrar till att framtidssäkra framförallt de små- och medelstora företagen pekas ut som ett behov 

som företagen står inför, som kan leda till framtida tillväxthinder i termer av lägre konkurrenskraft. 

Tillgången av lån, krediter och kapital för tillväxt 

I ljuset av den goda tillväxt som näringslivet uppvisar – såväl kring sysselsättning och företagande – 

framkommer att det finns behov av finansiering för tillväxt. Det handlar framförallt om tillgång till 

lån och krediter för att finansiera investeringar i maskiner, lokaler och IT-system men även 

marknadsföring. Tillgången till lån och krediter pekas dock inte ut som ett generellt problem för hela 

näringslivet i Sjuhärad är viktigt att betona. Däremot som ett hinder för enskilda snabbväxande 

företag och vissa branscher.10 De utmaningar som kopplar an till detta är egentligen flera (vilket 

också ger implikationer för hur man kan möta dem med eventuella insatser). Det som framkommer 

är att: 

- Det finns ett behov av kunskap hos företag – framförallt små och mikroföretag – kring möjliga 

finansieringsvägar, utöver banklån. Det är svårt att ha en överblick över ”systemets” aktörer. 
 

 

 

                                                                            
10 Exempel som pekas på är besöksnäring, kulturella och kreativa näringar samt tillverkningsindustri, framförallt 
små och mikroföretag med tillväxtambitioner. 
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Nära kopplat till detta är att det är tidskrävande och svårt att sätta sig in i vilka lösningar som 

finns och hur man ska gå tillväga för att ansöka om lån, krediter eller ta in kapital på annat sätt. 

En utmaning som sannolikt är större om man driver ett företag i snabb tillväxt.  

- I många fall saknar man som småföretagare nätverk och ”ingångar” för att komma i kontakt 

med privat riskkapital via enskilda investerare, affärsänglar eller motsvarande. 

- det – då kanske framförallt hos tjänsteföretagen – finns ett behov av att företagen vill bli mer 

”investeringsbara” – till exempel genom att renodla och förtydliga sin affärsplan, strategi och 

marknadsanalyser. 

Vi saknar data för hur tillgången av kapital ser ut i Sjuhärad. Den bästa källa som finns att tillgå -- 

som vi har kännedom om – är Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet”.  

Detta är en enkätundersökning där ett stort antal små och medelstora företag svarar på frågor om 

vilka möjligheter och svårigheter de upplever i sin vardag och vad de tror om sin framtid. I den 

senast genomförda undersökning (år 2017) tas bland annat finansiering som tillväxthinder upp. Man 

skriver bland annat att: ”Av de företag som vill växa både när det gäller omsättning och antal 

anställda är det nästan 20 procent som ser tillgång till lån och krediter som ett stort hinder för 

tillväxt jämfört med bara 5 procent av de företag som inte vill växa.” (Tillväxtverket 2017) 

Den data som finns tillgänglig på regional nivå är på länsnivå. För Västra Götalandsregionen som 

helhet uppgick andelen små- och medelstora företag som anger att tillgången av lån och krediter 

utgör ett tillväxt hinder till 11 procent år 2017. Vi kan vidare se att andelen ökat med nära 3,5 

procentenheter från 2008. Vilket gör att Västra Götaland är i paritet med riksgenomsnittet, men 

samtidigt är tillgång ett större problem i Västra Götaland än i exempelvis Skåne, Uppsala, 

Östergötland och Jönköping. Även om detta rakt av är överförbart till Sjuhärad, ger det dock en 

fingervisning i vilken utsträckning detta är ett tillväxthinder. 

Ökat entreprenörskap och nyföretagande 

Att arbeta för att stärka entreprenörskap och ökat nyföretagande pekas ut av flera som en – i brist 

på bättre ord – generell utmaning att arbeta med. I intervjuerna lyfts det inte fram som en akut 

fråga och bilden är genomgående att företagandet utvecklats förhållandevis väl i Sjuhärad de 

senaste åren. Regionen har upplevt en högkonjunktur och det är idag framförallt brist på kompetens 

och arbetskraft att anställa som lyfts fram som centrala utmaningar.   

Samtidigt tas frågan om nyföretagande upp som en utmaning på lite längre sikt, där företagande 

och entreprenörskap kopplas till näringslivets omställningsförmåga, sårbarhet och förmåga att möta 

en lågkonjunktur. Att nu – i en högkonjunktur – arbeta för ett ökat nyföretagande blir då en del i att 

förbereda för en (förmodad) kommande lågkonjunktur.  

Mer konkret är det två behov som framkommer från intervjuerna, som kopplar an till insatser för ett 

ökat företagande. För det första pekar man på de små företagens roll som jobbskapare – där ett 

ökat antal företag (framförallt växande sådana) ses som viktigt för att snabbare kunna hantera en 

eventuell omställning vid en lågkonjunktur, på det sätt som beskrivs ovan.  

För det andra lyfter flera intervjuade fram att det finns en potential i att fånga upp den 

entreprenörskapsanda och erfarenhet som finns hos gruppen nyanlända. I det perspektivet blir ett 

ökat företagande ett verktyg för en ökad integration och ett minskat utanförskap. Det handlar då 

framförallt om insatser riktade mot gruppen utrikesfödda. Något som också får visst stöd i 

statistiken.  
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Ser vi till statistiken Sjuhärad som helhet uppvisar en positiv trend sedan 2015 avseende 

etableringsfrekvens. Regionen uppvisar också högre värden i förhållande till jämförelseregionerna i 

ovan (tabell 1). Det förefaller således inte vara ett överhängande problem för regionen men 

samtidigt centralt att arbeta för att den uppgående trend som finns sedan 2015 bibehålls, även in i 

en lågkonjunktur. 

Förhållandena varierar även mellan kommunerna ska tilläggas. I diagrammet nedan har 

etableringsfrekvensen (dvs. andelen nya företag per 1000 invånare (16–64 år) sammanställs från 

regionens nio kommuner. Vi kan här se att ett antal av Sjuhärads kommuner uppvisar en fallande 

etableringsfrekvens sedan 2013,  

Figur 6. Etableringsfrekvens per kommun, 2012–2017, Källa: sammanställning efter myndigheten för 

tillväxtanalys 

 

Branschbredd och minskad sårbarhet 

Ett antal intervjuade lyfter att regionen står inför en utmaning kopplat till näringslivets sårbarhet. 

Det lyfts dels fram att regionen har en hög koncentration av sysselsatta mot vissa branscher samt 

dels att man är beroende av ett antal större företag för sin sysselsättning. 

Vi kunde i statistiken i kapitel 3 se att näringslivet i Sjuhärad utmärker sig genom en hög s.k. 

specialiseringskvot för ett antal branscher, såsom textilproduktion och handel, maskinindustri, 

fordonskomponenter och elektronikindustri. 

En låg branschbredd ökar risken för att man som regional ekonomi riskerar att drabbas hårt av 

konjunkturförändringar, eller andra förändringar i omvärlden. I intervjuerna tas upp att det finns ett 

behov av att långsiktigt arbeta för ett ökat nyföretagande för att bredda näringslivet branschmässigt 

och därmed minska sårbarheten. Både att göra insatser för att utveckla befintliga företag men 

framförallt för att stärka företag i branscher som är lågt representerade i regionen pekas ut som 

områden att arbeta vidare med.  
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Ett ytterligare perspektiv på sårbarhet – som kan vara värt att ha med sig in i fortsatta diskussioner – 

kan hämtas från Tillväxtverkets studie gällande mätning av sårbara kommuner.11 I denna läggs fokus 

på hur beroende man är av en eller ett par stora arbetsställen för den samlade lönesumman. 

Studien görs på kommunnivå och väger in faktorer såsom ensidigt beroende av en arbetsgivare, 

pendlingsmöjligheter och företagande. Vi kan där se att ett par av kommunerna - Tranemo och 

Svenljunga – rankar sig högt (och räknas dessa till gruppen ”måttligt” sårbara), medan övriga 

kommuner i regionen inte bedöms vara så sårbara. Förhållanden redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 2. Kommuners sårbarhet enligt Tillväxtverkets ranking, Källa: Tillväxtverket 2016 

KOMMUN RANG SÅRBARHET (292 - 1) 

BOLLEBYGD 166 

BORÅS STAD 57 

HERRLJUNGA 163 

MARK 82 

SVENLJUNGA 206 

TRANEMO 210 

ULRICEHAMN 71 

VARBERG 51 

VÅRGÅRDA 122 

 

Ett högt värde innebär en hög sårbarhet, och omvänt en låg sårbarhet.  

Andra utmaningar: infrastruktur behov och bostadsbrist   

Även om vi inledningsvis avgränsande omfånget för behovsanalysen till att fokusera framförallt på 

utmaningar och hinder som tydligt berör frågor som Tillväxtmedlen har möjlighet att påverka. Vi 

menar ändå att det finns en poäng i att peka på de mer generella hinder/utmaningar som pekas ut, 

då det kan vara värdefullt att ha med sig in en större diskussion kring hur förutsättningarna för 

näringslivet kan förbättras.  

Vi vill ändå kort lyfta att de två frågor, då de utöver kompetensförsörjningsfrågan är det som flest 

lyfter fram. Det handlar dels om tågförbindelse och infrastruktur och hur detta kan bidra till 

arbetsmarknadsförstoring och bidra till att göra regionen mer attraktiva att bo och verka i.  Vidare 

 

 

 

                                                                            
11 Tillväxtverket och Svenskt näringsliv (2016) Sårbara kommuner 2016 - Företagande, arbetsmarknad och 
beroende av enskilda företag, rapport 0208, REV A. 
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lyfts ett behov av ett större bostadsbyggande och att det finns en bostadsbrist som utgör för ett 

hinder företag att attrahera nya personal.  

I båda fallen är vår bild att tillväxtmedlen inte kan bidra till att hantera dessa utmaningar, varför vi 

inte valt att fokusera på dessa här. 

Sammanfattande bild 
Det är tydligt – menar vi – att de utmaningar och hinder som lyfts fram av de intervjuade präglas av 

att Sjuhärad de senaste fem åren upplevt en period av stark tillväxt. Utöver kompetensbrist, något 

som lyfts fram av samtliga intervjuade (oavsett var och med vad man är verksam inom) är det svårt 

att peka på tillväxthinder som till sin karaktär är ”akuta”. I de intervjuer vi genomfört med de 

svarande förs ofta ett resonemang kring utmaningar och behov vilka har en längre tidshorisont, inte 

sällan av en mer strukturell karaktär.  

Vi har i tabellen nedan sammanfattat de utmaningar och tillväxthinder som framkommit ur 

intervjuerna. Vi har även försökt att kategorisera dem efter hur ”akuta” de upplevs vara.  

Tabell 3. Sammanställning av tillväxthinder och utmaningar 

Utmaning/ hinder Tidshorisont (närtid/mellanlång/lång) 

Kompetensbrist Närtid 

Generationsväxling Mellanlång 

Innovationsförmåga och kopplingar till det 

regionala innovationssystemet 

Mellanlång, lång 

Tillgång av lån och krediter Närtid, mellanlång 

Nyföretagande och entreprenörskap Mellanlång 

Minskad sårbarhet/ensidighet  Lång 

Bostäder/infrastruktur Närtid, mellanlång, lång 

 

Vi kan ur denna se att kompetensbrist ses som en utmaning som man i hög grad i har att hantera i 

dagsläget. Det är den – som en intervjuad uttrycker – utmaning som överskuggar de övriga. Även 

frågan om tillgång till lån och krediter är en utmaning som ligger i närtid, framförallt då det är något 

som kan hämma tillväxttakten, då företag inte kan expandera i den takt som annars vore möjligt.  

Vi finner även ett antal utmaningar eller hinder som befinner sig på mellan till lång tidshorisont – det 

vill säga hinder som behöver mötas och hanteras för att undvika att de blir ett reellt tillväxthinder 

för näringslivet. Dit räknar vi frågor om innovation och förnyelse, nyföretagandet och 

generationsväxling. Samtliga är frågor som idag inte är akuta problem men som bör hanteras för att 

exempelvis stärka näringslivets förmåga att anpassa sig till en lågkonjunktur. 
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5 Vilka typer av insatser vill de 
svarande se? 

Syftet med detta avsnitt är att bevara frågan kring vad företagen/intresseorganisationerna uppfattar 

att tillväxtmedlen ska satsas på för att göra bäst nytta för den delregionala tillväxten.  

I intervjuerna framkommer ett antal förslag på mer eller mindre konkreta insatser för att möta de 

utmaningar som pekas ut. De förslag som framkommer följer två spår. Det handlar dels om hur 

insatser kan riggas och genomföras (vi benämner det ”formen för insatser”) för det andra ett antal 

förslag om inriktning och innehåll på en insats (vi benämner det insatsens inriktning”) 

Vi menar att både form och innehåll är relevanta att ha med sig in i den fortsatta processen, och har 

valt att strukturera kapitlet utifrån dessa båda delar. Inleder vi med frågan om formen – hur de 

svarande ser på de insatser som genomförs bör utformas för att ge störst effekt, så framkommer ett 

antal förslag ur studien.  

Formen på insatser 

Samverkan mellan kommuner (i praktiken) 

Att sträva efter att tillväxtmedlen ska bidra till en ökad och fördjupad samverkan mellan kommuner 

pekas ut som önskvärt av en rad svarande. Flera lyfter att det finns ett visst mått av 

”mellankommunal konkurrens”. Att anlägga ett i högre grad av regionalt perspektiv (då avses ett 

sjuhäradsperspektiv) skulle bidra till att optimera resursanvändningen och ge bättre effekt.  

Konkret hur detta ska göras är inte lika tydligt. De förslag som framkommer är att sträva efter att 

hitta gemensamma behov att arbeta mot – gärna med ett tydligt utmaningsdrivet perspektiv, att 

ställa krav på att insatser drivs i flera kommuner samt att de målbilder som tas fram för insatser i 

utlysningar skall ha ett tydligt regionalt perspektiv. Till vissa delar skiljer sig inte detta från hur 

tillväxtmedlen har fördelats tidigare, där det funnits krav på att flera kommuner ska involveras i 

insatserna. Det handlar – är vår bild – i hög grad om att få till en samverkan även i praktiken (och 

inte bara i teorin). 

Här kan viss inspiration hämtas från andra sammanhang. Tillväxtverket lät t.ex. under hösten 

utvärdera hur samverkan sker inom europeiska regionalfonden. I denna utvärdering pekades bland 

annat på att samverkan kan ske på ett antal olika sätt (totalt talar man om nio olika typer av 

samverkan) vi avser inte att gå in på djupet kring detta här.12 Av relevans kan dock vara de tre typer 

av samverkansformer som pekas ut som vanligast förekommande samverkansprojekt i 

regionalfonden runt om riket. 

- Att dela målgrupper (dvs. att man mellan regioner, kommuner eller projekt samverkar kring 

målgrupper för insatser – t.ex. företag, entreprenörer eller individer).  

 

 

 

                                                                            
12 Tillväxtverket (2018) Samverkanseffekter i regionalfonden, rapport 0268 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  

      

  23 (27) 

 

- Att samverka kring att dela kunskaper, metoder och erfarenheter 

- Att samverka kring att genomföra arbetet (t.ex. delar på resurser etc.). 

Förhållanden är inte direkt överförbara till tillväxtmedlen – men kan samtidigt fungera som 

inspiration för hur man kan åstadkomma insatser som innebär ett mer konkret samarbete mellan 

regionens kommuner. 

Arbeta för att växla upp utvecklingsmedel  

Den andra förslaget som framkommer ur intervjuerna, som vi kopplar till frågan om formen för 

insatser, snarare än innehållet, handlar om hur man kan arbeta för att växla upp volymen av 

tillväxtmedel mot andra finansieringskällor. En generell utmaning som tas upp av de intervjuade är 

att flera av de utmaningar näringslivet står inför är stora, och av strukturell karaktär, samtidigt som 

det finns förhållandevis små resurser att tillgå.  

Ett par av de intervjuade menar att det sker en relativt liten uppväxling av tillväxtmedelen gentemot 

exempelvis europeiska regionalfonden (ERUF) eller Europeiska socialfonden (ESF) och att detta är 

något som skulle kunna ge ökade resurser i arbetet. Flera av de utmaningar som pekas ut kan 

konstatera att flera av de utmaningar som tagits upp ovan - kompetensbehov, matchning på 

arbetsmarknaden och digitalisering etc. går att koppla mot programmen – t.ex. 

kompetensförsörjning, innovation och tillgång till kapital är frågeställningar som ryms inom EU-

fonderna.  

En översiktlig genomgång av ERUF:s respektive ESF-rådets projektbank indikerar att det under 

innevarande period återfinns 4–6 projekt inom regionalfonden som drivs av aktörer i Sjuhärad (av 

totalt ca 60 projekt) och inom socialfonden ca 5 projekt av totalt 75 i Västsverige.  Vi kan konstatera 

att andelen förefaller vara högre i andra delregioner – t.ex. Göteborgsregionen eller Skaraborg.  

Arbeta med en mix av långsiktiga insatser och kortare ”spets”-
insatser 

Utöver att trycka på samverkan och uppväxling lyfter merparten flera intervjuade de vill se att 

tillväxtmedlen används en mix av långsiktiga satsningar – gärna i någon form av grundfinansiering – 

och storleksmässigt mindre, riktade insatser, mot ett specifikt område. Det som ses som önskvärt är 

att det finns ett långsiktigt strategiskt tänk i hur medlen allokeras. Många vill i största möjliga mån 

undvika för mycket av projektifiering och, som en informant uttrycker det ”tomtebloss”.  

Vår tolkning av intervjusvaren är att man gärna ser att tillväxtmedlen används för långsiktiga 

satsningar som tydligt adresser utmaningar regionen står inför. Det finns dock en balansgång mellan 

att prioritera grundfinansiering, där fokus ligger på att säkerställa att aktörer som arbetar för 

näringslivsutveckling kan bedriva verksamhet och att i högre grad arbeta mer ”utmaningsdrivet”.  

Att det finns en löpande dialog och möjlighet att diskutera och tillsammans arbeta för att hitta 

denna balans ser flera som önskvärt. Något som vi tolkar är en viktig del i den modell Boråsregionen 

valt att arbeta utifrån.  
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Inriktning på insatser 
Ovanstående belyste hur de svarande såg på hur insatserna kan utformas på ett bra sätt. I 

nedanstående avsnitt fokuserar vi på de konkreta förslag kring inriktningen på insatser som 

tillväxtmedlen kan användas till som framkommit. Vi har ordnat förslagen efter vilka 

utmaningar/behov som de adresserar.  

Insatser kopplade till kompetensförsörjning 

Inriktningen för insatser som föreslås för att möta den utmaning som kompetensförsörjningen 

innebär kan lite grovt delas upp i två typer. Det handlar dels om insatser inom ramen för utflödet 

från utbildningsystemet samt dels om insatser för att matcha och validera befintlig kompetens. Det 

återfinns även ett tredje insatsområde (attraktionskraft) som berör bland annat detta. Vi har dock 

valt att lägga det under en egen rubrik. 

Avseende den första typen insatser – om utflödet från utbildningssystemet – vill man se fler 

yrkesutbildningar med inriktning mot de behov näringslivet har. Tillväxtmedlen skulle inom detta 

riktas mot att finansiera yrkeshögskoleutbildningar (ihop med andra aktörer), bidra till att 

koordinera och stötta företag i att driva utbildningsinsatser tillsammans samt att tillskapa resurser 

för att kunna koordinera utbildningar i hela regionen mot de behov som näringslivet upplever (här 

kan återkopplas till samverkansformen i avsnittet ovan). I mångt och mycket görs dessa insatser i 

kommunerna och även kompetens/branschråd. Tillväxtmedlen skulle här fungera som att förstärka 

och fördjupa dessa pågående processer. 

Den andra typen av insatser handlar om att fånga upp och matcha den befintliga kompetens som 

finns. Här pekas på validering av kompetens som ett möjligt insatsområde för tillväxtmedlen att 

finansiera insatser inom. Det handlar då om att genom tillväxtmedel stötta företag (framförallt små 

och medelstora företag) med att göra en strukturerad bedömning och värdering av kompetens som 

en person besitter, oberoende av hur de förvärvats. 

Syftet med detta skulle vara att bidra till att företag får en bättre insikt vilka kompetenser man 

saknar, vilka kompetens som faktiskt finns inom företaget samt påbörja ett arbete med 

kompetensbehov som en strategisk fråga. Då mindre företag ofta saknar HR-specialister kan 

branschvalidering därmed hjälpa ledare och medarbetare att få syn på den kompetens som finns 

(eller inte finns) i företaget. Erkännande av kompetens genom t.ex. kompetensintyg eller 

yrkesbevis/certifikat är viktigt både för individen och för arbetsgivaren. Inte minst vid rekrytering 

eller nyanställning är det viktigt att kunna visa sin kompetens för att kunna matchas mot den 

kompetens som krävs. 

Nära kopplat till detta är hur utrikesföddas kompetens på bästa sätt kan tillvaratas. Det handlar både 

om att kunna validera dessas kunskaper samt stötta med t.ex. språkundervisning – även detta lyfts 

fram som ett möjligt insatsområde att finansiera insatser inom.  

Insatser kopplade till innovation och konkurrenskraft 

Ur intervjuerna framkommer ett antal förslag på insatser för att stärka näringslivets långsiktiga 

konkurrenskraft. Det handlar framförallt om att utveckla samverkan både mellan företag som mellan 

företag och lärosäten/ institut i regionen. 

Ett område som lyftas är att bygga upp klustermiljöer kring ytterligare en eller ett par av regionens 

spetsbranscher. Tanken är att tillvarata det faktum att Sjuhärad har starka koncentration av ett antal 
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branscher, och att arbeta fr att bygga upp och stärka klustermiljöer kring dessa. Smart Textiles är ett 

exempel på hur detta kan göras, men detta är en satsning med, sammanhanget betydande resurser 

och delvis ett nationellt/storregionalt perspektiv. Att använda tillväxtmedel – gärna genom 

uppväxling gentemot exempelvis europeiska regionalfonden – för att bygga upp en klustermiljö 

kring någon av regionens andra spetsområden tas upp som ett utvecklingsområde för att stärka den 

långsiktiga konkurrenskraften.  

Nära kopplad till ovanstående är att arbeta för att stötta och utveckla kunskapsintensiva branscher i 

regionen. Sjuhärad är idag hemvist åt såväl globalt verksamma bolag och leverantörer till 

storföretag. Även om företagen inte själva behöver identifiera sig som kunskapsintensiva rymmer 

dessa en hög en kompetens, och arbetar på en globalt konkurrensutsatt marknad. Att arbeta för att 

stärka dessa genom att exempelvis synliggöra dessa och ”identifiera” detta som ett 

kompetensområde i regionen, bygga nätverk och närmare kring vilka gemensamma behov dessa 

företag har.  

Ett tredje insatsområde som tas upp handlar om att arbeta för att stärka kopplingen mellan 

regionens näringsliv och innovationsmiljöerna i Västra Götaland. Detta för att säkerställa ett 

kunskaps- och kompetensinflöde in i företagen. Det kan exempelvis handla om att bygga enkla 

ingångar för små- och medelstora företag till högskola och forskningsinstitut, för att på så sätt hitta 

samarbeten, stötta företag med utvecklingscheckar för att kunna använda sig av forskare eller 

experter för att utveckla sin verksamhet.  

Insatser kopplade till att öka Sjuhärads attraktionskraft 

Flera intervjuade tar upp frågan om attraktivitet och att utveckla Sjuhärads attraktionskraft för 

företag och människor. Detta tas i intervjuerna upp från olika perspektiv – dels som ett sätt att möta 

kompetensbrist dels som en viktig faktor för att attrahera investeringar, och arbetstillfällen till 

regionen.  

Att genomföra insatser med mål att bidra till att stärka bilden av Sjuhärad som en attraktiv region 

att leva och verka tas upp som ett sätt att få flera att flytta in till regionen, men också – att förmå 

fler att stanna kvar efter avslutad utbildning. Något som skulle bidra till att minska 

kompetensbristen. Insatser som tas upp handlar både om marknadsföring och synlighet. I detta lyfts 

besöksnäringens betydelse – då det är en näring som i mångt och mycket är med och formar den 

mentala bilden av en region eller kommun.  

Ett annat spår som tas upp i intervjuerna är frågan om hur man kan arbeta för att skap attraktiva 

platser, och om och hur man kan arbeta med platsutveckling för att göra det mer attraktivt att flytta 

till eller stanna i regionen. I intervjuerna framkommer inte konkreta förslag på insatserna – däremot 

ser flera detta som en möjlig inriktning för insatser som tillväxtmedlen kan vara med och finansiera.  

Attraktivitet är också kopplat till möjligheterna att attrahera investeringar till regionen, både 

nationellt men även internationellt. Det är få intervjuade som pekat på detta som ett behov för 

regionen, kan tilläggas Däremot är det en av flera potentiella resultat från att arbeta för en ökad 

attraktivitet som tas upp i intervjuerna. 

Insatser kopplade till tillgång till lån och krediter  

De insatser som tas upp för att möta utmaningen kring tillgång av lån och krediter för framförallt 

små- och medelstora företag innebär i hög grad om att via tillväxtmedel finansiera insatser från 

aktörer som arbetar med rådgivning, matchning och kunskapsstöd till företag som är i behov 
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finansiering. Det handlar om att kartlägga behov, arbeta uppsökande och matcha företag med 

potentiella finansiärer. Till stora delar är detta insatser som ofta görs av aktörer verksamma i ett 

företagsfrämjande system. Tillväxtmedlen används då framförallt för att ge resurser för dessa att 

växla upp sitt arbete. 

Insatser för ökat företag och entreprenörskap 

Även om vi ovan kunde se att Sjuhärad både har ett högt företagande och en förhållandevis god 

etableringsfrekvens pekar fler på vikten av att ha ett kontinuerligt arbete för att stötta 

entreprenörer och nyföretagande. Som vi såg ovan ses detta som ett en viktig del i att rusta 

regionen för lågkonjunktur, genom att bidra till en minska ensidighet och, förhoppningsvis, en större 

branschbredd.  

De insatser som tas upp i intervjuerna handlar i hög grad om att stötta näringslivsfrämjande aktörer 

med grund/basfinansiering för att bedriva arbete i regionen. Man trycker i intervjuerna särskilt på 

vikten av att arbeta i samtliga kommuner. Insatser som tas upp är rådgivning kring företagande, stöd 

i att hitta samarbeten och kompetensutveckling. Målgrupperna utgörs av såväl potentiella 

företagare och befintliga företag som vill ha och behöver stöd för att växa. 

Sammanfattande bild 

Vi har i tabellen nedan ställt samman de förslag på insatser som framkommit samt vilka utmaningar 

och behov de är tänkta att adressera.  

Tabell 4. Sammanfattande över insatser 

Form för insatser För att möta utmaning/behov 

Samverkan (i praktiken) Minska risken för suboptimering, överlapp 

och minskat lärande/erfarenhetsutbyte 

Mix av insatser (långsiktighet / korta riktade 

insatser) 

Möter egentligen inget konkret behov, 

däremot en önskan från flera informanter, 

av olika skäl. 

Uppväxling Tillskapa större volym av finansiering in i 

”systemet”. Ge en större tyngd och 

möjlighet till att nå resultat. 

Förslag på insatser   

Validering av kompetenser Kompetensbrist 

Stötta framtagande av utbildning/ öka 

utflödet från utbildningsystemet 

Kompetensbrist 

Sjuhärad attraktionskraft  Kompetensbrist, investeringar 
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Kluster/branschsatsning på spetsbranscher Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Samverkan med 

högskolor/innovationsmiljöer 

Innovation, stärkt konkurrenskraft 

Rådgivning kring finansiering, matchning 

mot att investera 

Tillgång av finansiering 

Stöd och rådgivning till entreprenörer Utveckla befintliga SME, stötta 

entreprenörskap 
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Projektbeskrivning delregionala tillväxtmedel  
 

Insats: INNOVATION och KONKURRENSKRAFT 
Insatsen Innovation och konkurrenskraft är en av de utmaningar som identifierats i 
samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts 
som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala 
tillväxtmedel i Boråsregionen. [länk till behovsanalysen] 

 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Insatsen kopplar an till målet om en ledande kunskapsregion i den regionala 
utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att främja utvecklingen av 
konkurrenskraftiga små och medelstora företag i den delregionala tillväxtstrategin.     
Det är ett prioriterat mål i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi. 

Utgångspunkt 
Utgångspunkten med den årliga tilldelningen av tillväxtmedlen är att de ska bidra till 
Sjuhärads utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna utifrån strategi 
VG2020. Insatsen ska göras gemensamt eftersom större tillväxteffekter möjliggörs 
genom samarbete än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja 
nya satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att 
tillväxtmedlen ska åstadkomma effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i 
Sjuhärad är därför vägledande.  

 

BAKGRUND TILL INSATSEN 

Det är viktigt att utveckla de möjligheter som finns till innovation och nyskapande 
inom små- och medelstora företag i Boråsregionen – Sjuhärad. Näringslivet utsätts 
för ett starkt omvärldstryck och den globala ekonomin ställer höga krav på innovation 
och förnyelse för att bibehålla sin konkurrenskraft. 
En viktig faktor för små- och medelstora företags möjligheter att stärka sin 
konkurrenskraft är att förutsättningarna finns för innovation och förnyelse avseende 
exempelvis affärsmodeller, tekniska lösningar eller produktionsprocesser. En 
målsättning för tillväxtmedlen är att bidra till att skapa förutsättningar för detta genom 
proaktiva insatser. 

 
UTMANINGEN IDAG / BEHOVET SOM INSATSEN SKA MÖTA 
Näringslivet i Sjuhärad har de senaste åren vuxit starkt, men uppvisar samtidigt en 
svagare utveckling av produktivitet än flera andra regioner.  

Regionens samlade värdeskapande mätt som bruttoregionalprodukt har ökat med 
omkring 10 procent sedan 2011, i löpande priser. Samtidigt har 



 

bruttoregionalprodukten per dagbefolkningen, som kan ses som en indikator på 
produktivitet, haft en svagare utveckling under perioden.1  

För att på en längre sikt stärka de små- och medelstora företagens konkurrenskraft 
ses utbytet mellan dessa och de forsknings- och utvecklingsmiljöer som återfinns i 
Västra Götaland som ett viktigt område. 

Tillväxtmedlen kan bidra till att arbeta för att kunskap vid FoU-miljöer når ut till 
företag och omsätts i konkret utveckling avseende exempelvis affärsmodeller, 
produktionsmetoder eller förbättrade tekniska lösningar. 

 

INRIKTNING FÖR EFTERFRÅGAD INSATS 
Den insats som efterfrågas ska rikta in sig mot att föra samman Sjuhäradsregionens 
företag med den forskning och de utvecklingsmiljöer som återfinns i Västra 
Götalandsregionens innovationssystem.  
Insatsen ska stötta små- och medelstora företag i att identifiera utvecklingsbehov och 
att tillsammans med kompetens vid högskola, universitet och/eller forskningsinstitut 
möta dessa behov. Insatsen ska ha som övergripande syfte att stärka små- och 
medelstora företags konkurrenskraft genom att tillföra kunskap och kompetens till 
verksamheten. Aktiv samverkan måste ske med minst två kommuner i delregionen. 

Insatsen ska pågå under 3 år. 

  
MÅL FÖR INSATSEN 
För insatsen har följande mål ställts upp. 

För det första två förväntade resultatmål, vilka ska vara nådda efter att insatsen 
genomförts. Detta är således de förväntande resultaten vid projektets avslut. Det är 
detta mål som insatsen kommer att följas upp mot.   

För det andra har ett förväntat effektmål satts upp. Detta mål förväntas nås en tid efter 
insatsens avslut. Det är detta effektmål som Boråsregionens tillväxtarbete kommer att 
utvärderas mot.  

Förväntade resultatmål  
Insatsen förväntas resultera i att XX antal deltagande företag har samverkat med 
företrädare för en forskningsaktör (universitet, högskola eller forskningsinstitut). 
Samverkan ska ha fokuserat på företagets utvecklingsbehov. 

YY andel av företagen ska vid extern uppföljning bedöma att samverkan kommer att 
bidra till att företaget utvecklas avseende exempelvis affärsmodeller 
produktionsmetoder eller tekniska lösningar. 

Förväntade effektmål 
Den förväntade effekten av insatsen är att företagen som tagit del av stödet uppvisar 
en signifikant starkare utveckling avseende produktivitet än liknande företag som inte 
tagit del av stöd. Detta följs upp 2 år efter insatsens avslut.  

UPPFÖLJNING AV INSATSEN  
Resultatmålet följs upp årligen via en uppföljningsenkät som Boråsregionen genomför. 
Uppdragstagaren ska återrapportera organisationsnummer och kontaktuppgifter till 
deltagande företag till Boråsregionen.  

                                                      
1 Baseras på data hämtat från SCB:s regionala räkenskaper. Avser 
bruttoregionalprodukt per dagbefolkning under perioden 2011-2016. 



 

Effektmålet följs upp efter 2 år genom en registerbaserad utvärdering där deltagande 
företags utveckling ställs i relation till en liknade grupp (s.k. tvillingstudie) samt genom 
intervjuer med ett urval av deltagande företag. 

Boråsregionen ansvarar för genomförande av uppföljningen. Uppdragstagaren ska 
tillhandahålla nödvändig data för detta (såsom organisationsnummer för deltagande 
företag). 

Indikatorer för att följa insatsen 

Följande indikatorer kommer att användas för att följa upp insatsen under 
genomförandet. Dessa mäts årligen. 

 

Tabell 1. Indikatorer för att följa insatsen 

Indikator Källa 

Antal forskare som deltar i utbyte VG2020 

Antal företag som deltar i rådgivning VG2020 

Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som 
samverkar 

VG2020 

Antal kronor i FOU-verksamhet VG2020 

Antal forskare som ingår i utbytet VG2020 

Antal organisationer och företag som deltar i FOI-projektet VG2020 

Andel företag som anger att samverkan bidragit till utveckling av t.ex. 
affärsmodell, produktionsmetoder eller tekniska lösningar 

Egenframtagen 

 

Tidsperiod: 2020 – 2023 

Rekvirering och redovisning ska ske varje halvår. 
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Allmänna villkor för delregionala tillväxtmedel 
 

Generella kriterier för tilldelning av tillväxtmedlen 
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som 
urvalskriterier vid beredning av inkomna projektansökningar. 
 
Vem kan söka? 
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social 
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag 
eller en organisation.   
 

Målstyrning 
Tillväxtarbetet utgår ifrån en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. Samtliga 
av de satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med Boråsregionens prioriterade 
målfrågor utifrån VG2020. Ytterligare styrdokument för medlens tilldelning är 
Direktionens tagna prioriteringar för Boråsregionen och andra delregionala 
styrdokument som exempelvis den delregionala kulturplanen. En delregional 
tillväxtstrategi har arbetats fram som mer ingående styr medlens inriktning och 
genomförande. 

Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkt för medlens användning är Sjuhärad där 
helhetssynen är överordnad lokala perspektiv. Det handlar om att utveckla en delregion 
där kommungränser är utsuddade och där invånare och näringsidkare kan ta del av 
hela Sjuhärads utbud. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande. 

Samverkan med minst två kommuner 
I samtliga projekt ska det finnas kommunal samverkan. För att beviljas medel ställs 
därför krav på aktiv samverkan med minst två kommuner/kommunala bolag i Sjuhärad 
som samverkanspartners. Syftet är att stimulera samverkan, få en större förankring och 
delaktighet i kommunerna samt att få större effekt av satsade medel. Samverkan bör 
även ske med andra aktörer inom exempelvis näringsliv, akademi och social ekonomi. 
Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

Tidsbegränsning om max 3 år 
Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år. Utgångspunkten är 
att projekt är en tidsbestämd satsning för att åstadkomma ett i förväg bestämt mål. 
Projekt har därmed specifika krav när det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse. 

Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet (om så 
planeras) ska finansieras efter projekttidens slut. Det handlar om att projektet redan vid 
ansökningstillfället har en plan och tydligt anger hur satsningen ska bedrivas efter 
projekttiden, vilken dess huvudman ska vara samt hur finansieringen ska se ut. Syftet 
är att säkra projektets fortlevnad samt minska inlåsningsmekanismer och beroendet av 
kommunalförbundets stöd. 

Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets slutliga 
resultat eller metod som framarbetats kan givetvis inga krav ställas på tydlig finansiell 
långsiktighet. Det finnas en plan för hur resultatet ska tillvaratas och spridas. 

 

 



 

 
 
Nyttjande av tillväxtmedel 
Som regel ges tillväxtmedel till projektledning och arbetsinsatser och inte till större 
investeringskostnader. 

 

Fördelning av tillväxtmedlen 
Grundtanken är att tillväxtmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional hållbar 
tillväxt och utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för Sjuhärad. Det innebär 
att samtliga medel ska avsättas till projekt, utom tre procent som avsätts till förstudier. 

 

Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en begränsad 
tidsperiod och med förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl avgränsad ordinarie 
verksamhet. Målsättning är att max tjugo projekt årligen ska drivas. 

 

REDOVISNING OCH REKVIRERING 

Lägesrapport och delrekvirering 
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av medel. 
Ansökan ska lämnas in minst två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Vid varje 
ansökan ska du också skicka med en lägesrapport som beskriver vad som har 
genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning kan även ske kvartalsvis. 

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter står det 
angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag 
bifogas. 
 
Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli 
återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannens 
bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader. 
 
Slutrapport och slutrekvirering 
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport skickas in. 
Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter 
projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor 
ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas. 
 
Skickas till 
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till: 
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt 
”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet. 
 
För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel på 
hemsidan www.borasregionen.se 

 

mailto:info@borasregionen.se
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Projektbeskrivning delregionala tillväxtmedel  
 

Insats: Stimulera entreprenörskap och nyföretagande 
Insatsen Stimulera entreprenörskap och nyföretagande är en av de utmaningar som 
identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som 
genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av 
delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen. [länk till behovsanalysen] 

 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Insatsen kopplar an till målet en ledande kunskapsregion i den regionala 
utvecklingsstrategin (VG2020) samt det prioriterade området att stimulera ett ökat 
entreprenörskap och företagande i den delregionala tillväxtstrategin.  

 
Utgångspunkt 
Utgångspunkten med den årliga tilldelningen av tillväxtmedlen är att de ska bidra till 
Sjuhärads utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna utifrån strategi 
VG2020. Insatsen ska göras gemensamt för genom samarbete möjliggörs större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja nya 
satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att 
tillväxtmedlen ska åstadkomma effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i 
Sjuhärad är därför vägledande. 

 

BAKGRUND TILL INSATSEN 
Boråsregionen har inom flera områden ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. 
Textilindustri, fordonsindustri, e-handel och logistik är exempel på områden inom 
vilket regionen idag rymmer en rad stora internationellt verksamma företag.  

Samtidigt förutsättare en fortsatt långsiktig utveckling av näringslivet en kontinuerlig 
förnyelse där nya branscher och företag växer fram. Forskningen och kunskap pekar 
på ett nära samband mellan entreprenörskap och näringslivets förmåga till förnyelse 
och omställning. 

Att arbeta för ett ökat nyföretagande och tillväxt i små företag bedöms därför vara ett 
viktigt område för att säkerställa en långsiktigt tillväxt. En nyckelfaktor för 
Boråsregionens framtida konkurrenskraft och tillväxt bedöms vara förmågan stimulera 
ett gott klimat för entreprenörskap och företagande. 

 
UTMANINGEN IDAG / BEHOVET SOM INSATSEN SKA MÖTA 
Näringslivet i Sjuhärad uppvisar ett högt inslag av företagande, men samtidigt har 
etableringsfrekvensen – mätt som antalet nystartade företag per 100 befintligt företag 
– uppvisat en sjunkande trend sedan år 2013 (med undantag för det senaste året). 

I den behovsanalys som genomförts pekas på ett behov av att både stötta 
nyföretagande och entreprenörskap och att stötta befintliga småföretag att växa. Ett 



 

ökat företagande, och fler växande små företag, ses som ett sätt både att bidra till 
arbetstillfällen i hela regionen, att kunna bidra en ökad branschbredd samt att minska 
ett beroende av stora arbetsställen för sysselsättning (och därmed minska 
näringslivets sårbarhet). 

Behov som pekas ut i analysen är exempelvis tillgång till rådgivning kring 
företagande, kompetensutveckling för befintliga företag och stöd i att hitta möjliga 
samarbeten med andra företag. 

 

INRIKTNING FÖR EFTERFRÅGAD INSATS 
Den insats som efterfrågas ska bidra till att stimulera företagandet och 
entreprenörskap inom Sjuhärads kommuner. Insatsen kan rikta in sig mot att stötta 
individer som vill starta företag samt till personer som idag driver småföretag som vill 
växa.  

Den kan exempelvis innebära att tillhandahålla rådgivning och kunskap kring att 
starta upp och driva företag, om att stötta i framtagande av affärsplaner, pröva 
affärsidéer, ge rådgivning marknad, försäljning eller ekonomi, men även andra typer 
av insatser som bedöms kunna bidra till ökat företagande är aktuella.  

Aktiv samverkan måste ske med minst två kommuner i delregionen. Insatserna mot 
företagen måste vara lättillgängliga. 

Insatsen ska pågå under 3 år 

  
MÅL FÖR INSATSEN 
För insatsen har följande mål ställts upp. 

För det första ett antal förväntade resultatmål, vilka ska vara nådda efter att insatsen 
genomförts. Detta är således de förväntande resultaten vid projektets avslut. Det är 
detta mål som insatsen kommer att följas upp mot.   

För det andra har ett förväntat effektmål satts upp. Detta mål förväntas nås en tid efter 
insatsens avslut. Det är detta effektmål som Boråsregionens tillväxtarbete kommer att 
utvärderas mot.  

Förväntade resultatmål  
Insatsen förväntas resultera i att XX antal individer genomgått rådgivnings eller 
stödinsatser och att XX antal småföretagare deltagit i rådgivnings eller stödinsatser. 

Vidare förväntas: 

YY andel av deltagarna ska vid extern uppföljning bedöma att insatsen har bidragit till 
att de utvecklat sin förmåga att driva företag (avser de som vid insatsen var 
företagare) samt att XX procent bedömer att deras företag gynnats positivt av 
insatsen (ökad omsättning, sysselsättning eller lönsamhet). 

 

YY andel av de individer som genomgått insatser ska vid extern uppföljning ange att 
insatsen gett dem ökad kunskap om att starta och driva företag (avser de som inte var 
företagare vid tillfälle för insatsen) samt att insatsen bidragit till att de fattat beslut om 
att starta företag respektive inte starta företag.   

 

 

 

 



 

Förväntade effektmål 
Den förväntade effekten av insatsen är att: 

a) Företagen som tagit del av stödet uppvisar en signifikant starkare utveckling 
avseende exempelvis omsättning, antal anställda eller lönsamhet än liknande 
företag som inte tagit del av stöd. Detta följs upp 2 år efter insatsens avslut.  
 

b) Andelen individer som driver företag är högre inom den grupp som 
genomgått insatserna än genomsnittet i regionen. Detta följs upp 1 år efter 
insatsens avslut. 

UPPFÖLJNING AV INSATSEN  
Resultatmålet följs upp årligen via en uppföljningsenkät som Boråsregionen genomför. 
Uppdragstagaren ska återrapportera organisationsnummer och kontaktuppgifter till 
deltagande företag till Boråsregionen.  

För insatser som riktats till befintliga företag följs effektmålet upp efter 2 år genom en 
registerbaserad utvärdering där deltagande företags utveckling ställs i relation till en 
liknade grupp företag (s.k. tvillingstudie)  

För insatser som riktats till individer som inte var företagare följs detta upp via en 
uppföljningsenkät 1 år efter genomförd insats. 

Boråsregionen ansvarar för genomförande uppföljningen. Uppdragstagaren ska 
tillhandahålla nödvändiga data för detta (såsom organisationsnummer för deltagande 
företag samt kontaktuppgifter till individer. En förutsättning för att delta är att man 
samtycker om att lämna ut dessa uppgifter.  

 

Indikatorer för att följa insatsen 

Följande indikatorer kommer att användas för att följa upp insatsen under 
genomförandet. Dessa mäts årligen. 

 

Tabell 1. Indikatorer för att följa insatsen 

Indikator Källa 

Antal företag som deltar i rådgivningsinsatser VG2020 

Antal individer som får rådgivning VG2020 

Antal företag som utvecklar produkter/tjänster VG2020 

 

Tidsperiod: 2020 – 2023 

Rekvirering och redovisning ska ske varje halvår. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Allmänna villkor för delregionala tillväxtmedel 
 

Generella kriterier för tilldelning av tillväxtmedlen 
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som 
urvalskriterier vid beredning av inkomna projektansökningar. 
 
Vem kan söka? 
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social 
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en 
organisation.   
 
Målstyrning 
Tillväxtarbetet utgår ifrån en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. Samtliga 
av de satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med Boråsregionens prioriterade 
målfrågor utifrån VG2020. Ytterligare styrdokument för medlens tilldelning är 
Direktionens tagna prioriteringar för Boråsregionen och andra delregionala 
styrdokument som exempelvis den delregionala kulturplanen. En delregional 
tillväxtstrategi har arbetats fram som mer ingående styr medlens inriktning och 
genomförande. 

Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkt för medlens användning är Sjuhärad där 
helhetssynen är överordnad lokala perspektiv. Det handlar om att utveckla en delregion 
där kommungränser är utsuddade och där invånare och näringsidkare kan ta del av 
hela Sjuhärads utbud. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande. 

Samverkan med minst två kommuner 
I samtliga projekt ska det finnas kommunal samverkan. För att beviljas medel ställs 
därför krav på aktiv samverkan med minst två kommuner/kommunala bolag i Sjuhärad 
som samverkanspartners. Syftet är att stimulera samverkan, få en större förankring och 
delaktighet i kommunerna samt att få större effekt av satsade medel. Samverkan bör 
även ske med andra aktörer inom exempelvis näringsliv, akademi och social ekonomi. 
Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

Tidsbegränsning om max 3 år 
Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år. Utgångspunkten är 
att projekt är en tidsbestämd satsning för att åstadkomma ett i förväg bestämt mål. 
Projekt har därmed specifika krav när det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse. 

Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet (om så 
planeras) ska finansieras efter projekttidens slut. Det handlar om att projektet redan vid 
ansökningstillfället har en plan och tydligt anger hur satsningen ska bedrivas efter 
projekttiden, vilken dess huvudman ska vara samt hur finansieringen ska se ut. Syftet 
är att säkra projektets fortlevnad samt minska inlåsningsmekanismer och beroendet av 
kommunalförbundets stöd. 
Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets slutliga 
resultat eller metod som framarbetats kan givetvis inga krav ställas på tydlig finansiell 
långsiktighet. Det finnas en plan för hur resultatet ska tillvaratas och spridas. 

 

 



 

 
 
Nyttjande av tillväxtmedel 
Som regel ges tillväxtmedel till projektledning och arbetsinsatser och inte till större 
investeringskostnader. 

 

Fördelning av tillväxtmedlen 
Grundtanken är att tillväxtmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional hållbar 
tillväxt och utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för Sjuhärad. Det innebär 
att samtliga medel ska avsättas till projekt, utom tre procent som avsätts till förstudier. 

 

Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en begränsad 
tidsperiod och med förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl avgränsad ordinarie 
verksamhet. Målsättning är att max tjugo projekt årligen ska drivas. 

 

REDOVISNING OCH REKVIRERING 

Lägesrapport och delrekvirering 
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av medel. 
Ansökan ska lämnas in minst två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Vid varje 
ansökan ska du också skicka med en lägesrapport som beskriver vad som har 
genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning kan även ske kvartalsvis. 

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter står det 
angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag 
bifogas. 
 
Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli 
återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannens 
bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader. 
 
Slutrapport och slutrekvirering 
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport skickas in. 
Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter 
projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor 
ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas. 
 
Skickas till 
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till: 
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt 
”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet. 
 
För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel på 
hemsidan www.borasregionen.se.  

mailto:info@borasregionen.se
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Projektbeskrivning delregionala tillväxtmedel  
 

Insats: Främja tillgången av finansiering för tillväxt 
Insatsen Främja tillgången av finansiering för tillväxt är en av de utmaningar som 
identifierats i samband med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som 
genomförts som ett första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av 
delregionala tillväxtmedel i Boråsregionen.[länk till behovsanalysen] 

 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Insatsen kopplar an till målet ”En ledande kunskapsregion” i den regionala 
utvecklingsstrategin, samt målet ”Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och 
medelstora företag” i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat mål i 
Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi. 

 
Utgångspunkt 
Utgångspunkten för den årliga tilldelningen av tillväxtmedlen är att de ska bidra till 
Sjuhärads utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna utifrån strategi 
VG2020. Insatsen ska göras gemensamt eftersom större tillväxteffekter möjliggörs 
genom samarbete än vad var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja 
nya satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att 
tillväxtmedlen ska åstadkomma effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i 
Sjuhärad är därför vägledande. 

Bakgrund till insatsen 
Tillgång till kapital är en grundförutsättning för etablering av nya företag och för 
tillväxten i befintliga företag. För att nya företag skall kunna starta och utveckla sin 
verksamhet krävs i den absoluta merparten av fallen kapital i någon form. 

Näringslivet i regionen har de senaste åren uppvisat en stark tillväxt, såväl avseende 
sysselsättning som företagande. I den behovsanalys som genomförts lyfts fram att det 
idag finns ett behov av kapital för att finansiera tillväxt och investeringar hos framförallt 
småföretag med ambition att växa.  

Det finns inte någon statistik hur behovet av kapital ser ut specifikt hos Sjuhärads 
företag. I Tillväxtverkets undersökning ”Företagens villkor och verklighet” ges en bild av 
förhållandena i Västra Götalandsregionen som helhet. I den senast genomförda 
undersökningen (år 2017) tas bland annat bristen på finansiering som ett tillväxthinder 
upp. I undersökningen framkommer att andelen små- och medelstora företag som 
anger att tillgången av lån och krediter utgör ett tillväxthinder uppgår till 11 procent år 
2017. Detta innebär en ökning med 3,5 procentenheter sedan 2008.  

För att säkerställa goda förutsättningar för regionens företag att växa och utvecklas ser 
Boråsregionen ett behov av insatser för att främja tillgången till kapital för småföretag.  

 

 



 

UTMANINGEN IDAG / BEHOVET SOM INSATSEN SKA MÖTA 
Boråsregionens bild är att det finns ett antal utmaningar som det är önskvärt att möta 
och att det därmed kan finnas ett behov av flera olika former av insatser.  

Behovsanalysen pekar på ett behov hos småföretag att få stöd att hitta möjliga 
finansieringsvägar. För det lilla företaget är det ofta en utmaning att hinna sätta sig in i 
vilka lösningar som finns och hur man ska gå tillväga för att ansöka om lån, krediter 
eller ta in kapital på annat sätt. Detta är sannolikt en större utmaning om man driver ett 
företag i snabb tillväxt. Det är värdefullt med samverkan med andra delregionen i 
Västra Götaland för att utveckla modeller gemensamt. 

Vidare finns en utmaning för småföretag att skapa och upprätthålla nätverk för att 
komma i kontakt med investeringsvilligt kapital via exempelvis enskilda investerare, 
affärsänglar eller motsvarande. Kopplat till detta är ett behov för företag att bli mer 
”investeringsbara” – till exempel genom att renodla och förtydliga sin affärsplan, sin 
strategi eller genomföra marknadsanalyser etc. Detta inte minst inom tjänstebranscher 
såsom besöksnäring och kulturella och kreativa näringar. 

 

INRIKTNING FÖR EFTERFRÅGAD INSATS 
Boråsregionen efterfrågar inom detta område insatser som på olika sätt stöttar 
småföretag i att få tillgång till kapital för att kunna växa och expandera. 

Insatserna kan exempelvis handla om att skapa forum för bolag där behov av kapital 
kan möta potentiella investerare för att snabbare hitta kapital för tillväxt. Det kan 
handla om att genomföra insatser för att stötta företag i att bli mer investeringsbara. 
Exempelvis genom att få stöd i att formulera affärsplaner, utveckla och presentera sin 
affärsidé, visa på en skalbarhet i sin produkt eller tjänst, genomföra 
marknadsundersökningar etc.   

Boråsregionen ser att de insatser som genomförs ska bidra till att underlätta för 
småföretag att komma i kontakt med investerare samt ge ett ökat inflöde av kapital i 
tillväxtföretag.  

Aktiv samverkan måste ske med minst två kommuner i delregionen. 

Insatsen ska pågå under 3 år. 

  
MÅL FÖR INSATSEN 
För insatsen har följande mål ställts upp: 

För det första två förväntade resultatmål, vilka ska vara nådda efter att insatsen 
genomförts. Detta är således de förväntande resultaten vid projektets avslut. Det är 
dessa mål som insatsen kommer att följas upp mot.   

För det andra har ett förväntat effektmål satts upp. Detta mål förväntas nås en tid efter 
insatsens avslut. Det är detta effektmål som Boråsregionens tillväxtarbete kommer att 
utvärderas mot.  

Förväntade resultatmål  
Insatsen förväntas resultera i att XX antal företag deltagit i insatser som syftar till att 
underlätta för dem att hitta finansiering.  

YY andel av dessa företag ska vid extern uppföljning bedöma att insatsen bidragit till 
att de kommit i kontakt med finansiärer/investerare.  

ZZ andel av deltagande företag ska vid extern uppföljning ange att insatsen bidragit 
till att de fått tillgång till kapital för att utveckla sitt företag. 

 



 

 

Förväntade effektmål 
Den förväntade effekten av insatsen är att företagen som tagit del av insatser 
uppvisar en signifikant starkare tillväxt än liknande företag som inte tagit del av stöd. 
Detta följs upp 2 år efter insatsens avslut.  

UPPFÖLJNING AV INSATSEN  
Resultatmålet följs upp årligen via en uppföljningsenkät som Boråsregionen genomför. 
Uppdragstagaren ska återrapportera organisationsnummer och kontaktuppgifter till 
deltagande företag till Boråsregionen.  

Effektmålet följs upp efter 2 år genom en registerbaserad utvärdering där deltagande 
företags utveckling ställs i relation till en liknade grupp (s.k. tvillingstudie) samt genom 
intervjuer med ett urval av deltagande företag. 

Boråsregionen ansvarar för genomförande uppföljningen. Uppdragstagaren ska 
tillhandahålla nödvändiga data för detta (såsom organisationsnummer för deltagande 
företag). 

Indikatorer för att följa insatsen 

Följande indikatorer kommer att användas för att följa upp insatsen under 
genomförandet. Dessa mäts årligen. 

 

Tabell 1. Indikatorer för att följa insatsen 

Indikator Källa 

Antal företag som får finansiering VG2020 

Antal kronor i FoU-resurser VG2020 

Andel företag som kommit i kontakt med finansiär/investerare Egenframtagen 

 

Tidsperiod: 2020 – 2023 

Rekvirering och redovisning ska ske varje halvår. 
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Allmänna villkor för delregionala tillväxtmedel 
 

Generella kriterier för tilldelning av tillväxtmedlen 
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som 
urvalskriterier vid beredning av inkomna projektansökningar. 
 
Vem kan söka? 
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social 
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en 
organisation.   
 

Målstyrning 
Tillväxtarbetet utgår ifrån en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. Samtliga 
av de satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med Boråsregionens prioriterade 
målfrågor utifrån VG2020. Ytterligare styrdokument för medlens tilldelning är 
Direktionens tagna prioriteringar för Boråsregionen och andra delregionala 
styrdokument som exempelvis den delregionala kulturplanen. En delregional 
tillväxtstrategi har arbetats fram som mer ingående styr medlens inriktning och 
genomförande. 

Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkt för medlens användning är Sjuhärad där 
helhetssynen är överordnad lokala perspektiv. Det handlar om att utveckla en delregion 
där kommungränser är utsuddade och där invånare och näringsidkare kan ta del av 
hela Sjuhärads utbud. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande. 

Samverkan med minst två kommuner 
I samtliga projekt ska det finnas kommunal samverkan. För att beviljas medel ställs 
därför krav på aktiv samverkan med minst två kommuner/kommunala bolag i Sjuhärad 
som samverkanspartners. Syftet är att stimulera samverkan, få en större förankring och 
delaktighet i kommunerna samt att få större effekt av satsade medel. Samverkan bör 
även ske med andra aktörer inom exempelvis näringsliv, akademi och social ekonomi. 
Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

Tidsbegränsning om max 3 år 
Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år. Utgångspunkten är 
att projekt är en tidsbestämd satsning för att åstadkomma ett i förväg bestämt mål. 
Projekt har därmed specifika krav när det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse. 

Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet (om så 
planeras) ska finansieras efter projekttidens slut. Det handlar om att projektet redan vid 
ansökningstillfället har en plan och tydligt anger hur satsningen ska bedrivas efter 
projekttiden, vilken dess huvudman ska vara samt hur finansieringen ska se ut. Syftet 
är att säkra projektets fortlevnad samt minska inlåsningsmekanismer och beroendet av 
kommunalförbundets stöd. 

Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets slutliga 
resultat eller metod som framarbetats kan givetvis inga krav ställas på tydlig finansiell 
långsiktighet. Det finnas en plan för hur resultatet ska tillvaratas och spridas. 

 



 

 
 
Nyttjande av tillväxtmedel 
Som regel ges tillväxtmedel till projektledning och arbetsinsatser och inte till större 
investeringskostnader. 

 

Fördelning av tillväxtmedlen 
Grundtanken är att tillväxtmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional hållbar 
tillväxt och utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för Sjuhärad. Det innebär 
att samtliga medel ska avsättas till projekt, utom tre procent som avsätts till förstudier. 

 

Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en begränsad 
tidsperiod och med förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl avgränsad ordinarie 
verksamhet. Målsättning är att max tjugo projekt årligen ska drivas. 

 

REDOVISNING OCH REKVIRERING 

Lägesrapport och delrekvirering 
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av medel. 
Ansökan ska lämnas in minst två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Vid varje 
ansökan ska du också skicka med en lägesrapport som beskriver vad som har 
genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning kan även ske kvartalsvis. 

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter står det 
angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag 
bifogas. 
 
Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli 
återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannens 
bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader. 
 
Slutrapport och slutrekvirering 
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport skickas in. 
Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter 
projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor 
ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas. 
 
Skickas till 
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till: 
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt 
”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet. 
 
För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel på 
hemsidan www.borasregionen.se.  

mailto:info@borasregionen.se
http://www.borasregionen.se/
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Projektbeskrivning delregionala tillväxtmedel  
 

Insats: Kompetensförsörjning 
Insatsen Kompetensförsörjning är en av de utmaningar som identifierats i samband 
med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett 
första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel 
i Boråsregionen. [länk till behovsanalysen] 

 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Insatsen kopplar an till området ”En region för alla” i den regionala utvecklingsstrategin 
VG2020 samt målet ”Utveckla samordningen inom utbildningssystemen för att möta 
framtidens kompetensbehov” i den delregionala tillväxtstrategin. Det är ett prioriterat 
mål i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi. 

 
Utgångspunkt 
Utgångspunkten med den årliga tilldelningen av tillväxtmedlen ska bidra till Sjuhärads 
utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna utifrån strategi VG2020. Det ska 
göras gemensamt eftersom större tillväxteffekter möjliggörs genom samarbete än vad 
var och en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja nya satsningar som behöver 
finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att tillväxtmedlen ska åstadkomma 
effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad är därför vägledande. 

 

Bakgrund till insatsen 
Regionens näringsliv står inför en stor utmaning kopplat till kompetensförsörjning. 
Såväl privata företag som offentliga verksamheter har idag svårigheter med att hitta rätt 
kompetenser att anställa och att vidareutbilda den egna personalen. En viktig insats för 
kompetensförsörjning är att satsa på det livslånga lärandet vilket avser allt lärande 
under en människas livstid som syftar till att utveckla hennes kunskaper och 
färdigheter. Behovet är i hög grad en följd av den starka tillväxten som regionen upplevt 
de senaste åren men även av den demografiska utvecklingen med stora 
pensionsavgångar. Antalet unga vuxna samt personer med relevant kompetens är färre 
än de som lämnar arbetsmarknaden vilket skapar ett underskott. Utmaningen företagen 
står inför handlar om att såväl kunna rekrytera som att behålla personal.  

Behovsanalysen pekar på stort behov av gymnasie- eller YH-utbildad personal, ofta 
med inriktning mot produktion och avancerad tillverkning. Det framkommer även att det 
är en utmaning för näringslivet att möta sitt behov av ledningsfunktioner och 
expertkompetens inom exempelvis ekonomi, juridik och HR.  

 

 

 



 

UTMANINGEN IDAG / BEHOVET SOM INSATSEN SKA MÖTA 
Bristen på arbetskraft uppges att idag hämma tillväxten genom att företagen inte hinner 
med att möta kundernas efterfrågan på grund av avsaknad av personer med rätt 
kompetenser att anställa. Boråsregionen ser därför ett behov av att genom 
tillväxtmedel stötta insatser som bidrar till att underlätta för företagen att hitta rätt 
kompetenser. Det finns behov av att stödja framtagandet av innehåll i yrkesvux- och 
YH-utbildningar samt att samverka med ungdomsgymnasiet, yrkesvux och YH-
anordnare.   

I detta ligger även att använda tillväxtmedel för att förstärka eller fördjupa redan nu 
pågående insatser.    

 

INRIKTNING FÖR EFTERFRÅGAD INSATS 
Boråsregionen ser inom detta område ett behov av insatser som kan bidra till att 
förbättra kompetensförsörjningen för regionens näringsliv. Det kan exempelvis handla 
om insatser för att öka utflödet från utbildningsystemet genom att arbeta för att skapa 
fler yrkesutbildningar, öka intresset för individer att läsa utbildningar eller på andra sätt 
öka utflödet från utbildningssystemet kopplat till de områden som näringslivet 
efterfrågar kompetens inom. Det kan också handla om insatser för att matcha och 
validera befintlig kompetens inom företag för att på så sätt lösa kompetensbehov samt 
även ett ökat antal valideringsinsatser riktat till arbetssökande. 

Aktiv samverkan måste ske med minst två kommuner i delregionen. 

Insatsen ska pågå under 3 år. 

  
MÅL FÖR INSATSEN 
För insatsen har följande mål ställts upp. 

För det första två förväntade resultatmål, vilka ska vara nådda efter att insatsen 
genomförts. Detta är således de förväntande resultaten vid projektets avslut. Det är 
detta mål som insatsen kommer att följas upp mot.   

För det andra har ett förväntat effektmål satts upp. Detta mål förväntas nås en tid efter 
insatsens avslut. Det är detta effektmål som Boråsregionens tillväxtarbete kommer att 
utvärderas mot.  

 

Förväntade resultatmål  
Beroende på hur insatsen formuleras kan de förväntade resultatmålen komma att 
omformuleras. Dock ser vi att insatsen förväntas resultera i att antingen: 

XX antal utbildningsplatser, praktikplatser inom identifierade bristyrken har tillskapats 
som en följd av insatsen.  

XX antal inom aktuella yrkesutbildningar som fått anställning inom 6 månader efter 
avslutad utbildning. 

att YY antal företag har deltagit i insatser för att matcha deras behov av kompetens 
samt att XX andel av dessa företag anger att insatsen bidragit till att lösa de 
kompetensbehov de har.   

 

Förväntade effektmål 
Den förväntade effekten av insatsen är att kompetensförsörjning i lägre grad anges 
vara ett hinder för tillväxt inom regionens näringsliv än vad som varit fallet vid 
behovsanalysen. Detta följs upp 2 år efter insatsens avslut.  



 

UPPFÖLJNING AV INSATSEN  
Resultatmålen kopplat till utbildningsplatser följs upp via återrapportering från 
uppdragstagaren, samt kontakt med utbildningsanordnare.  

Resultatmålet kopplat till företag som deltagit i insatser följs upp via en 
uppföljningsenkät som Boråsregionen genomför. Uppdragstagaren ska återrapportera 
organisationsnummer och kontaktuppgifter till deltagande företag till Boråsregionen.  

Effektmålet följs upp efter 2 år genom en behovsanalys med fokus på näringslivets 
hinder och utmaningar. 

 

Indikatorer för att följa insatsen 

Följande indikatorer kommer att användas för att följa upp insatsen under 
genomförandet. Dessa mäts årligen. 

 

Tabell 1. Indikatorer för att följa insatsen 

Indikator Källa 

Antal individer i valideringsprocesser VG2020 

Antal individer som får praktik eller ferieplatser VG2020 

Antal företag och organisationer som arbetar med 
kompetensförsörjning 

VG2020 

Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt VG2020 

Antal utbildningsplatser som tillskapats Egenframtagen 

  

 

Tidsperiod: 2020 – 2023 

Rekvirering och redovisning ska ske varje halvår. 
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Allmänna villkor för delregionala tillväxtmedel 
 

Generella kriterier för tilldelning av tillväxtmedlen 
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som 
urvalskriterier vid beredning av inkomna projektansökningar. 
 
Vem kan söka? 
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social 
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en 
organisation.   
 
Målstyrning 
Tillväxtarbetet utgår ifrån en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. Samtliga 
av de satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med Boråsregionens prioriterade 
målfrågor utifrån VG2020. Ytterligare styrdokument för medlens tilldelning är 
Direktionens tagna prioriteringar för Boråsregionen och andra delregionala 
styrdokument som exempelvis den delregionala kulturplanen. En delregional 
tillväxtstrategi har arbetats fram som mer ingående styr medlens inriktning och 
genomförande. 

Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkt för medlens användning är Sjuhärad där 
helhetssynen är överordnad lokala perspektiv. Det handlar om att utveckla en delregion 
där kommungränser är utsuddade och där invånare och näringsidkare kan ta del av 
hela Sjuhärads utbud. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande. 

Samverkan med minst två kommuner 
I samtliga projekt ska det finnas kommunal samverkan. För att beviljas medel ställs 
därför krav på aktiv samverkan med minst två kommuner/kommunala bolag i Sjuhärad 
som samverkanspartners. Syftet är att stimulera samverkan, få en större förankring och 
delaktighet i kommunerna samt att få större effekt av satsade medel. Samverkan bör 
även ske med andra aktörer inom exempelvis näringsliv, akademi och social ekonomi. 
Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

Tidsbegränsning om max 3 år 
Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år. Utgångspunkten är 
att projekt är en tidsbestämd satsning för att åstadkomma ett i förväg bestämt mål. 
Projekt har därmed specifika krav när det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse. 

Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet (om så 
planeras) ska finansieras efter projekttidens slut. Det handlar om att projektet redan vid 
ansökningstillfället har en plan och tydligt anger hur satsningen ska bedrivas efter 
projekttiden, vilken dess huvudman ska vara samt hur finansieringen ska se ut. Syftet 
är att säkra projektets fortlevnad samt minska inlåsningsmekanismer och beroendet av 
kommunalförbundets stöd. 

Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets slutliga 
resultat eller metod som framarbetats kan givetvis inga krav ställas på tydlig finansiell 
långsiktighet. Det finnas en plan för hur resultatet ska tillvaratas och spridas. 

 

 



 

 
 
Nyttjande av tillväxtmedel 
Som regel ges tillväxtmedel till projektledning och arbetsinsatser och inte till större 
investeringskostnader. 

 

Fördelning av tillväxtmedlen 
Grundtanken är att tillväxtmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional hållbar 
tillväxt och utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för Sjuhärad. Det innebär 
att samtliga medel ska avsättas till projekt, utom tre procent som avsätts till förstudier. 

 

Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en begränsad 
tidsperiod och med förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl avgränsad ordinarie 
verksamhet. Målsättning är att max tjugo projekt årligen ska drivas. 

 

REDOVISNING OCH REKVIRERING 

Lägesrapport och delrekvirering 
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av medel. 
Ansökan ska lämnas in minst två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Vid varje 
ansökan ska du också skicka med en lägesrapport som beskriver vad som har 
genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning kan även ske kvartalsvis. 

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter står det 
angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag 
bifogas. 
 
Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli 
återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannens 
bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader. 
 
Slutrapport och slutrekvirering 
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport skickas in. 
Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter 
projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor 
ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas. 
 
Skickas till 
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till: 
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt 
”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet. 
 
För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel se 
hemsida www.borasregionen.se. 

 

mailto:info@borasregionen.se
http://www.borasregionen.se/
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Projektbeskrivning delregionala tillväxtmedel  
 

Insats: Sjuhärads attraktionskraft 
Insatsen Sjuhärads attraktionskraft är en av de utmaningar som identifierats i samband 
med den behovsdialog och analys av näringslivets behov som genomförts som ett 
första steg i processen att öka målstyrning och uppföljning av delregionala tillväxtmedel 
i Boråsregionen. [länk till behovsanalysen] 

 

Mål i delregional strategi och VG2020 som insatsen ska möta 
Insatsen kopplar an till målet om ”En region som syns och engagerar” och målet att 
”Satsa på en internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka 
besöksnäringen” i den regionala utvecklingsstrategin (VG2020) samt målet om att 
”Sjuhärad ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter” i den 
delregionala tillväxtstrategin.  

 
Utgångspunkt 
Utgångspunkten med den årliga tilldelningen av tillväxtmedlen ska bidra till Sjuhärads 
utveckling och tillväxt inom de prioriterade målfrågorna utifrån strategi VG2020. Det ska 
göras gemensamt för genom samarbete möjliggörs större tillväxteffekter än vad var och 
en kan åstadkomma var för sig. Medlen ska stödja nya satsningar som behöver 
finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att tillväxtmedlen ska åstadkomma 
effekter i hela Sjuhärad. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad är därför vägledande. 

 

BAKGRUND TILL INSATSEN 
För att kunna bibehålla en långsiktig utveckling är det viktigt för regioner att locka till sig 
människor och företag, och få dem att vilja stanna. Regioners förmåga att attrahera och 
behålla människor, oavsett om de ska bo, driva företag eller endast besöka är i hög 
grad sammankopplat med förutsättningarna för att ha en långsiktigt god utveckling.  

I en globaliserad ekonomi, med stor inflyttning till städerna och en åldrande befolkning 
har attraktionskraft kommit att bli ett nyckelbegrepp. Attraktivitet är också kopplat till 
möjligheterna att locka till sig investeringar till regionen, både nationellt men även 
internationellt. 

Regionens besöksnäring spelar här en viktig roll genom att fungera som ett 
”skyltfönster” och att vara med och forma bilden av Sjuhärad som en plats man som 
besökare även vill leva och verka i.   

 

 

 

 



 

UTMANINGEN IDAG / BEHOVET SOM INSATSEN SKA MÖTA 
Boråsregionen ser ett behov av att arbeta för att stärka Sjuhäradsregionens 
attraktionskraft. Något som Boråsregion menar är viktigt ur flera perspektiv. Genom att 
öka kännedomen om Sjuhärad som en region som är attraktiv för individer att flytta till 
ökas möjligheten att möta det kompetensbehov som näringslivet upplever. En större 
kännedom om Sjuhärad gynnar sannolikt regionens besöksnäring, och bidrar med fler 
arbetstillfällen.  

Detta kan också bidra till att flera företag ser möjligheter i att etablera verksamhet i 
regionen samt att människor väljer att flytta till regionen.  

 

INRIKTNING FÖR EFTERFRÅGAD INSATS 
De insatser som efterfrågas inom detta område ska rikta in sig mot att stärka bilden av 
Sjuhäradsregionen som en intressant plats att bo, leva i och verka inom.  

Insatserna kan exempelvis handla om att arbeta för att synliggöra Sjuhärad som en 
attraktiv region att bo och arbeta i, antingen generellt eller riktat mot specifika 
yrkesgrupper där det idag är råder brist i regionen.  

Insatser för att attrahera investeringar och etableringar i Sjuhärad ses som en viktig del 
av detta. 

Insatser kan vidare exempelvis fokusera på att stärka regionens besöksnäring genom 
att exempelvis stöd i marknadsföring nationellt och internationellt, utveckla värdskap, 
eller stötta i produktutveckling inom besöksnäringen. Även insatser för att attrahera fler 
möten, event och evenemang till Sjuhärad ses som en del av detta område. Insatserna 
ska ha en inriktning mot hållbar utveckling ekonomiskt och miljömässigt och gärna 
främja hemester. 

Insatser för att attrahera investeringar och etableringar i Sjuhärad ses som en viktig del 
av detta. 

Aktiv samverkan måste ske med minst två kommuner i delregionen. 

Insatser ska pågå under 3 år 

  
MÅL FÖR INSATSEN 
För insatsen har följande mål ställts upp. 

För det första två förväntade resultatmål, vilka ska vara nådda efter att insatsen 
genomförts. Detta är således de förväntande resultaten vid projektets avslut. Det är 
detta mål som insatsen kommer att följas upp mot.   

För det andra har ett förväntat effektmål satts upp. Detta mål förväntas nås en tid efter 
insatsens avslut. Det är detta effektmål som Boråsregionens tillväxtarbete kommer att 
utvärderas mot.  

Förväntade resultatmål  
Beroende på insatsernas utformning varierar resultatmålen. Boråsregionen ser att 
insatserna ska bidra till att något, eller flera, av nedanstående resultatmål nås: 

- Antalet gästnätter inom Sjuhärads kommuner ökar jämfört med tidigare år 
- Antalet möten, konferenser och/eller event ökar jämfört med tidigare år 
- XX antal hållbarhetscertifierade evenemang 
- XX antal insatser för att förmedla bilden av Sjuhärad i andra delar av Sverige 

genomförs 
- XX antal befintliga evenemang växer och utvecklas 
- Antalet etableringar, där företag flyttar befintliga eller förlägger nya 

arbetsställen till Sjuhärad 



 

Förväntade effektmål 
Insatserna förväntas bidra till nedanstående effektmål. 

Antalet gästnätter inom Sjuhäradsregionen uppvisar en lika snabb ökning som Västra 
Götalandsregionen som helhet. 

Att antal samverkansprojekt inom besöksnäringen ökar 

Att stoltheten hos invånarna i Sjuhärad ökar 

Flyttnettot ökar snabbare i Sjuhärad än i övriga Västra Götaland 

Andel etableringar gjorda av befintliga företag till Sjuhärad ökar snabbare än i Västra 
Götaland som helhet. 

Detta följs upp 2 år efter insatsens avslut.  

UPPFÖLJNING AV INSATSEN  
 

Indikatorer för att följa insatsen 

Följande indikatorer kommer att användas för att följa upp insatsen under 
genomförandet. Dessa mäts årligen. 

 

Tabell 1. Indikatorer för att följa insatsen 

Indikator Källa 

Antal evenemang som insatsen bidrar till VG2020 

Antal gästnätter VG2020 

Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som 
samverkar 

VG2020 

Förändring i flyttnetto Egenframtagen (hämtas från SCB) 

Antal etableringar gjorda av befintliga företag Egenframtagen 

 

Tidsperiod: 2020 – 2023 

Rekvirering och redovisning ska ske varje halvår. 

  



 

 

  2019-05-31 

 

Allmänna villkor för delregionala tillväxtmedel 
 

Generella kriterier för tilldelning av tillväxtmedlen 
De generella kriterierna ska vara styrande vid utlysning och fungera som 
urvalskriterier vid beredning av inkomna projektansökningar. 
 
Vem kan söka? 
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social 
ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller en 
organisation.   
 

Målstyrning 
Tillväxtarbetet utgår ifrån en målstyrd process där fastställda mål står i fokus. Samtliga 
av de satsningar som beviljas medel ska ligga i linje med Boråsregionens prioriterade 
målfrågor utifrån VG2020. Ytterligare styrdokument för medlens tilldelning är 
Direktionens tagna prioriteringar för Boråsregionen och andra delregionala 
styrdokument som exempelvis den delregionala kulturplanen. En delregional 
tillväxtstrategi har arbetats fram som mer ingående styr medlens inriktning och 
genomförande. 

Delregionalt perspektiv 
Medlen ska användas till insatser som ger ett tydligt och långsiktigt 
Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkt för medlens användning är Sjuhärad där 
helhetssynen är överordnad lokala perspektiv. Det handlar om att utveckla en delregion 
där kommungränser är utsuddade och där invånare och näringsidkare kan ta del av 
hela Sjuhärads utbud. Den gemensamma nyttan i Sjuhärad ska vara vägledande. 

Samverkan med minst två kommuner 
I samtliga projekt ska det finnas kommunal samverkan. För att beviljas medel ställs 
därför krav på aktiv samverkan med minst två kommuner/kommunala bolag i Sjuhärad 
som samverkanspartners. Syftet är att stimulera samverkan, få en större förankring och 
delaktighet i kommunerna samt att få större effekt av satsade medel. Samverkan bör 
även ske med andra aktörer inom exempelvis näringsliv, akademi och social ekonomi. 
Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig. 

Tidsbegränsning om max 3 år 
Medel från Boråsregionen kan endast ges till projekt i max tre år. Utgångspunkten är 
att projekt är en tidsbestämd satsning för att åstadkomma ett i förväg bestämt mål. 
Projekt har därmed specifika krav när det gäller tid, kostnad och måluppfyllelse. 

Tydlig finansiell långsiktighet 
Projekten ska från start ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet (om så 
planeras) ska finansieras efter projekttidens slut. Det handlar om att projektet redan vid 
ansökningstillfället har en plan och tydligt anger hur satsningen ska bedrivas efter 
projekttiden, vilken dess huvudman ska vara samt hur finansieringen ska se ut. Syftet 
är att säkra projektets fortlevnad samt minska inlåsningsmekanismer och beroendet av 
kommunalförbundets stöd. 

Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets slutliga 
resultat eller metod som framarbetats kan givetvis inga krav ställas på tydlig finansiell 
långsiktighet. Det finnas en plan för hur resultatet ska tillvaratas och spridas. 

 

 



 

 
 
Nyttjande av tillväxtmedel 
Som regel ges tillväxtmedel till projektledning och arbetsinsatser och inte till större 
investeringskostnader. 

 

Fördelning av tillväxtmedlen 
Grundtanken är att tillväxtmedlen ska satsas i projekt som stimulerar regional hållbar 
tillväxt och utveckling enligt de insatsområden som prioriteras för Sjuhärad. Det innebär 
att samtliga medel ska avsättas till projekt, utom tre procent som avsätts till förstudier. 

 

Projekt  
Projekt är en bestämd avgränsad verksamhet med specifikt mål, under en begränsad 
tidsperiod och med förutbestämda resurser. Projektet ska vara väl avgränsad ordinarie 
verksamhet. Målsättning är att max tjugo projekt årligen ska drivas. 

REDOVISNING OCH REKVIRERING 

Lägesrapport och delrekvirering 
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av medel. 
Ansökan ska lämnas in minst två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Vid varje 
ansökan ska du också skicka med en lägesrapport som beskriver vad som har 
genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning kan även ske kvartalsvis. 

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter står det 
angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag 
bifogas. 
 
Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli 
återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannens 
bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader. 
 
Slutrapport och slutrekvirering 
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport skickas in. 
Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter 
projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor 
ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas. 
 
Skickas till 
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till: 
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt 
”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet. 
 
För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel se 
hemsidan www.borasregionen.se.  

mailto:info@borasregionen.se
http://www.borasregionen.se/
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Handläggare Sandra Johansson Utfärdat 2019-06-03 
Telefon  0733-34 22 54  
Epost  sandra.johansson@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0107 

Gemensam regional avfallsplan  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna har enligt lag ansvar för att upprätta och anta en avfallsplan. I dagsläget har kommunerna 
egna planer de förhåller sig till, samt en gemensam avfallsplan för Boråsregionen som sträcker sig 2012–
2020. En gemensam avfallsplan bidrar till en mer gemensam syn på arbetet med att förebygga samt 
hantera producerat avfall.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer via särskild kommunal finansiering att vara den 
aktör som driver arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan. Ambitionen är att den regionala planen 
ska ersätta den kommunala avfallsplanen. Under två år tillsätts en projektledare som ansvarar för 
framtagandet av den regionala planen. Genom att gemensamt finansiera en projektledare skapas nytta i 
form av sparade resurser, kompetensförsörjning och en gemensam terminologi mot näringsliv och 
invånare. 
 
Förslaget är framtaget tillsammans med nätverket med representanter från kommunernas ansvariga inom 
avfall.   

Bilagor 
1. Förslag gällande gemensam regional avfallsplan 

Ärendets gång 
2019-05-07  BH7 
2019-05-16  Kommuncheferna  
2019-05-28  Presidium 
2019-06-14  Direktion 
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Handläggare Sandra Johansson Utfärdat 2019-05-17 
Telefon  0733-34 22 54  
Epost  sandra.johansson@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0107 

  

Gemensam regional avfallsplan  
Sammanfattning 
Kommunerna i Boråsregionen samverkar i avfallsfrågor och har en gemensam regional avfallsplan 
som gäller 2012–2020, vid sidan om respektive kommuns egen avfallsplan. Det tar ca 2 år att arbeta 
fram en ny avfallsplan och nya krav innebär ett större kommunalt åtagande. Arbetet med en ny 
regional avfallsplan behöver påbörjas under 2019 och det finns en önskan om att koncentrera våra 
resurser och ta fram en gemensam avfallsplan som kan ersätta kommunernas egna avfallsplaner. 
Den regionala avfallsplanen kan vid behov kompletteras med kommunspecifika delar. 

Bakgrund 
Ett större samarbete i regionala avfallsfrågor stämmer väl överens om ambitionen om att lyfta 
miljö- och hållbarhetsfrågorna. I Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014 – 2020 finns 
en delregional avfallsplan med som aktivitet för att uppnå det prioriterade området ”Utveckla 
miljö-lösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling” (3.1.4).  

Sedan arbetet med den förra avfallsplanen 2012 har kraven angående vad en avfallsplan skall 
innehålla ändrats. Tidigare var dagens avfallshantering i fokus men nu ställer författningen krav på 
strategiska mål och samverkan både mellan förvaltningar och mellan kommuner. Även begreppet 
hushållsavfall har ändrats till avfall som kommunen kan påverka. Kommunens arbete för att 
förebygga avfall är därmed ännu mer långtgående och inbegriper information till allmänheten, 
åtgärder mot nedskräpning men även krav på kommunens eget arbete med minimering vid 
upphandling, ny- och ombyggnad och annat verksamhetsavfall som uppkommer vi förvaltningar 
och bolag.  

Många regioner har redan idag ett samarbete via en gemensam avfallsplan. Deras erfarenheter är 
att det blir mer handlingskraftigt, mer resultatinriktat och skapar engagemang. Kommunerna har 
tittat på hur Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och även andra regioner har lagt upp sitt 
arbete. Framgångsfaktorerna har varit att ha en oberoende gemensam projektledare som 
samordnat och drivit på arbetet. Detta arbetet kommer kräva att kommunerna bidrar med mer 
resurser än vid tidigare framtagning av avfallsplaner, men skall den nya författningen efterlevas är 
detta ett arbete som ändå behöver genomföras.   

Föreslår att kommuncheferna skall besluta: 
Att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund skall vara den aktör som bedriver arbetet med 
att ta fram en ny regional avfallsplan. Ambitionen är att den regionala avfallsplanen skall ersätta 
den kommunala avfallsplanen.   

Att under två år tillsätta en gemensam projektledare. Projektledaren skall ansvara för 
framtagandet av avfallsplanen och arbetet finansieras av kommunerna.   

Om en gemensam finansieringsmodell för att finansiera projektledaren.  
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 Avfallsstrategi 2020–2030 

Kommunernas representanter inom avfallsområdet föreslår att det bör tas fram en ny gemensam 
avfallsplan för nästkommande period. En gemensam avfallsplan kan bidra till att man sparar på 
resurser i respektive kommun och att man tillsammans blir starkare inom området. En gemensam 
avfallsplan kan också bidra till delregionala samarbeten i form av: 

- Upphandling  
- Kommunikationsmaterial  
- Frigöra resurser 
- Kompetensutveckling 
- Underlätta för näringslivet samt kommuninvånare 

Utvärderingar som GR har gjort visar på att deras medlemskommuner tycker att samverkan kring 
deras gemensamma avfallsplan, A2020, har varit värdefullt, skapat en gemensam styrka och fått 
draghjälp i sitt arbete. Erfarenhetsutbytet har varit uppskattat. 

Om förslaget inte går igenom innebär detta att varje kommun, precis som idag, upprättar en egen 
plan. Separata kommunala avfallsplaner är mer resurskrävande samtidigt som regionens strategiska 
arbete med globala-, nationella-, regionala- och lokala miljömål inte uppnår samma resultat.   

Avfallsplanen kan, där det behövs, kompletteras med kommunspecifika delar.  Dessa delar kan 
anpassas efter varje kommuns förutsättningar.  Den gemensamma avfallsplanen antas i varje 
kommun av kommunfullmäktige.  

Förslag på arbetssätt 

Då den nya planen ska vara gemensam för alla Boråsregionens medlemskommuner föreslås 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund att vara den aktören som bedriver arbetet med att ta 
fram den nya avfallsplanen. Förslaget från kommunerna är att en projektledare anställs för att ta 
fram avfallsplanen. Projektledaren bör ha en fast arbetsplats på kommunalförbundet men skall 
även vara hos kommunerna. Projektledaren ansvarar för att ta fram avfallsplanen i samverkan med 
kommunerna. Ambitionen med den regionala avfallsplanen är att den ska ersätta respektive 
kommuns egenavfallsplan, men innehålla kommunspecifika delar. 

Tidsperiod:   

Tidsram för framtagandet av en ny avfallsplan är 2 år.  

Efter att dessa två år har gått och den gemensamma avfallsplanen är färdig så övergår arbetet med 
att förvalta de mål som satts upp i avfallsplanen. Förvaltningen kan ske som idag med egna resurser 
eller tillsammans med en gemensam resurs. Men exakt hur avfallsplanen skall förvaltas ingår som 
en del i projektet för den regionala avfallsplanen. 
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Arbetsuppgifter:  

Projektledaren skall vara kommunernas koordinator och ansvara att leda framtagandet i nära 
samverkan med kommunerna. Andra arbetsuppgifter för projektledaren är att följa upp nuvarande 
avfallsplan och arbeta med nuvarande avfallsplans gemensamma informationsinsatser samt 
utvecklingsprojekt. Projektledaren kommer också att koordinera projektgruppen. Projektgruppen 
består av en till två deltagare från varje kommun. I arbetet kommer det även att tillkomma 
arbetsgrupper och i varje arbetsgrupp skall kommunerna representeras. Arbetet kommer att 
förhålla sig till den nuvarande lagstiftningen och förordningar som styr arbetet av 
kommunalavfallsplan. Några exempel på aktiviteter som projektledare kommer att göra under de 
två år som projektet går:  

- Koordinera arbetet med framtagandet av nya avfallsplanen. 
- Koordinera projektgruppen samt arbetsgrupper. 
- Utvärdera Avfallsplanen 2012–2020. 
- Anordna samråd. 
- Ta fram nulägesbeskrivning av avfallshanteringen i respektive kommun.  
- Miljökonsekvensanalys av de framtagna planerna och program. 
- Kontakt med Länsstyrelsen. 
- Ta fram ett förlag hur planen ska förvaltas. 
- Initiera externt finansierade gemensamma projekt.  

Budget  

• Kommunerna finansierar de faktiska kostnaderna. Budgeten för framtagandet av 
avfallsplanen är ca 1,1 miljon kronor/år varav ca 600,000 kronor/år är lön plus sociala 
avgifter och ca 250,000 kronor/år är kostnader för gemensamma resurser OH-kostnader. 
Personalkostnaderna inklusive OH-kostnaderna är lika stora oberoende av anställs av 
kommun eller kommunalförbundet, se tabell 2. 

• 220,000 kronor/år används till projektkostnader dvs utredningar, rapporter, enkäter, 
konsulter m.m. Det behöver finnas en budget för att köpta andra tjänster för att hålla 
tidsplan och få en bra slutprodukt.   

• Fördelning av finansiering mellan kommunerna kan ses i tabell 1. 
• Kostnader ska faktureras till avfallsorganisationen. Avfallsplanen skall behandla 

mål/åtgärder för både avgiftskollektivet och skattekollektivet vilket innebär att det finns 
möjlighet i lagstiftningen att använda andra resurser utöver avgiftskollektivet för att 
finansiera avfallsplanen. Det finns en önskan om samsyn mellan kommunerna men det bör 
vara upp till varje kommun att avgöra om, och i så fall vilken andel som bör finansieras på 
annat sätt än av avgiftskollektivet.  

• Utöver detta behöver varje kommun bidra med  
- Egen arbetstid både inom avfallsverksamheten och andra förvaltningar/bolag. 
- Upplåta lokaler för möten. 
- Kommunikationstjänster som att ha information på kommunens hemsida etc.  
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Tabell 1; Finansiering utifrån invånarantal       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionens aktörer som står bakom förslaget: 

Peter Garton, Park- & Avfallschef, Bollebygd Kommun  
Göran Glans, Affärsområdeschef Avfall & Återvinning, Borås Energi och Miljö 
Susanne Arneborg, Strategisk samhällsplanerare, Borås Stad 
Mikael Johnsson, Renhållningschef, Vårgårda och Herrljunga kommun 
Jenny Forsberg, Teknisk chef, Mark kommun 
Magnus Eriksson, Avfallschef, Svenljunga kommun 
Cathrine Persson, Enhetschef renhållning, Tranemo Kommun 
Marie Ström, VA & Miljöchef, Ulricehamn Energi AB 

Kommuner Invånare Andel 
Befolkning 

25% fast 75% 
invånarantal 

Totala 
Kostnad/år 

Bollebygd 9 284 4,16% 34 375 34 353 68 728 
Borås 111 354 49,94% 34 375 412 039 446 414 
Herrljunga 9 492 4,26% 34 375 35 123 69 498 
Mark 34 502 15,47% 34 375 127 667 162 042 
Svenljunga 10 655 4,78% 34 375 39 426 73 801 
Tranemo 11 842 5,31% 34 375 43 819 78 194 
Ulricehamn 24 320 10,91% 34 375 89 990 124 365 
Vårgårda 11 508 5,16% 34 375 42 583 76 958 
SUMMA  222 957 100,0% 275 000kr  825 000kr 1 100 000kr 

Beräknade totala kostnader/ år 
Personalkostnader 786 000 
Externa köpta tjänster 150 000 
Resor 10 000 
Övrig kommunikation 10 200 
Marknadsföring 15 000 
Lokalkostnader 42 000 
Övriga kostnader 86 200 
SUMMA 1 100 000kr 

Tabell 3; Sammanställning kostnader 
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  ÄRENDE 10 
   
Handläggare Magnus Brenne Utfärdat 2019-05-17 
Telefon  0708-452019  
Epost  magnus.brenne@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0143 

Tertialrapport efter april samt prognos för 2019  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att ta informationen till dagens protokoll samt 
 
att översända tertialrapport efter april samt prognos för 2019 till samtliga medlemskommuner 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordning ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till 
medlemskommunerna. Förbundet har förutom sin basverksamhet ansvar för verksamheterna Business 
Region Borås (BRB), Navet science center, Medarbetarcentrum, och Närvårdskontoret Södra Älvsborg. 
Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2019 är ett överskott om 666 
tkr.  
 
Kansliet, Business Region Borås och tillväxtmedel  
Kansliets resultat efter april är ett underskott om -197 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat.  
Vad gäller tillväxtmedel beräknas dessa enligt prognos att nyttjas under året. BRB beräknas följa budget 
och antas nå ett nollresultat på helår. 
 
Navet science center 
Navets resultat efter april visar ett överskott om 271 tkr. Verksamheten prognosticerar för året ett 
överskottsresultat om 272 tkr.  
 
Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrums resultat efter april visar på ett nollresultat för helåret.  
  
Närvårdskontoret Södra Älvsborg  
Närvårdskontorets resultat efter april visar på ett överskott om 755 tkr. Prognosen för helåret 2019 är ett 
överskott om 394 tkr. Överskottet kommer från överflyttade medel om 755 tkr från 2018 som delvis 
kommer att aktiveras under 2019. 

Bilagor 
1. Budgetuppföljning Kansliet, BRB och tillväxtmedel  
2. Budgetuppföljning Navet science center 
3. Budgetuppföljning Medarbetarcentrum 
4. Budgetuppföljning Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
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  ÄRENDE 11 
   
Handläggare Karin Björklind Utfärdat 2019-06-04 
Telefon  0766-08 41 12  
Epost  karin.bjorklind@borasregionen.se Dnr 2019/SKF0115 

Förslag till yttrande Årlig avstämning av Regionalt 
trafikförsörjningsprogram i Västra Götaland 2018 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att anta föreslaget remissvar som eget yttrande i ärendet 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 

Ärendebeskrivning 
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd genomför varje år en uppföljning av hur den regionala 
kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjningsprogrammet. Uppföljningen avser de 
mål och indikatorer som finns beskrivna i programmet, vilket innebär att uppföljningen sker på en 
övergripande nivå för Västra Götaland.  
 
Remissen är ställd till det delregionala kollektivtrafikrådet i Boråsregionen med svarsdatum den 18 juni. 
Årets avstämning innehåller: 

• Uppföljning av trafikförsörjningsprogram för 2018 
• Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och utvecklingsområden 
• Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet 
 

Uppföljningen är en möjlighet för kommunerna att via kollektivtrafikråden förmedla inspel och 
synpunkter. Svaren ger bland annat Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag 
till prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen för gällande trafikförsörjnings-
program. Samlat ger de årliga avstämningarna också inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet, 
vilket är extra viktigt detta år då en revidering av programmet påbörjas. 

 
Kollektivtrafiknämnden önskar svar på följande frågeställningar:  

1. Eventuella reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018  
2. Har ni inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre måluppfyllelse?  
3. Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus under perioden 2021–

2024?  
4. Har ni några övergripande inspel gällande revideringen av trafikförsörjningsprogrammet?  
5. Har ni förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga samverkansformer?  
6. Övriga inspel som delregionala kollektivtrafikrådet vill skicka med?  
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Det delregionala kollektivtrafikrådets svar redovisas nedan under respektive 
frågeställning. 

1. Det delregionala kollektivtrafikrådets reflektioner kring måluppfyllelsen för 2018 
• Uppföljningen är bra med tydliga redovisningar som är lätta att förstå, det är positivt att utvecklingen 

av relevanta omvärldsfaktorer ingår i beskrivningarna. 
• Att målet över resandeutvecklingen redan är uppnått är positivt. En del av ökningen beror på 

övergången till ett automatiskt kundräkningssystem (KRS), vilket ger en mer tillförlitlig 
resandestatistik jämfört med tidigare metod (tidigare användes resenärernas stämplingar som underlag 
för att beräkna antalet delresor, denna metod underskattade resandet eftersom färre än förväntat 
stämplade). Resandeökningen beror också på befolkningsökningen och att sommarlovskort delades ut 
under sommaren 2018 till alla ungdomar i regionen.  

• Den största ökningen sker i stadstrafik och i stråket in mot städer, vilket speglar de områden där 
satsningar genomförts och där det finns tillräckligt resandeunderlag för kollektivtrafiken. På 
landsbygden är resandeunderlaget inte tillräckligt stort för att erbjuda ett attraktivt utbud av 
kollektivtrafik, vilket innebär att resandet inte ökar. Det är därför viktigt att målstrukturen i den 
kommande trafikförsörjningsplanen förändras så att målen över önskade resandeförändringar 
anpassas till gjorda prioriteringar och satsningar samt resandeunderlaget i de olika geografiska 
områdena.  

2. Inspel på åtgärder som ger bättre resursutnyttjande och högre måluppfyllelse 
• En viktig målgrupp att fokusera på är dagens resenärer. Det är lättare att arbeta för att behålla de 

personer som i dag åker kollektivt. Att rekrytera nya resenärer från andra färdmedel är svårare, där 
bilisten är den svåraste. En intressant grupp bland dagens resenärer är studenter på gymnasie- och 
högskolenivå som ofta reser kollektivt under studietiden. Insatser för att få dessa att inte byta till bil 
när de studerat klart kan bidra till bättre måluppfyllelse. 

• För att uppnå högre måluppfyllelse om ökad tillgänglighet och få en mer attraktiv kollektivtrafik är det 
nödvändigt med samordning mellan tåg och bussavgångar samt samverkan mellan trafikhuvudmän i 
angränsande regioner. Samordning bör omfatta taxor, biljettsystem och tidtabeller. Exempel på 
relationer är de utpekade stråken i Målbild Tåg 2035 mellan Borås – Jönköping och mellan Borås-
Varberg 

• Det finns en önskan om att övergången till ett mer hållbart resande ska ske genom att fler reser 
kollektivt, cyklar eller går. För att budskapet om att resa på ett hållbart sätt ska vara trovärdigt måste 
det finnas ett attraktivt alternativ till att köra bil, vilket saknas för de flesta reserelationerna i 
delregionen i dag. För att åstadkomma en förändring krävs det att kostnader för att köra och äga bil 
ökar, samtidigt med kraftiga investeringar inom kollektivtrafiken samt att möjligheten att kombinera 
flera färdmedel under en resa behöver förbättras. 

• Det delregionala rådet önskar ett ökat utbud av kollektivtrafik utanför högtrafik, under kvällar och 
helger. Detta för att kunna erbjuda möjligheten för resenärer att resa kollektivt även under dessa tider.  

• Den positiva befolkningsutvecklingen i delregionen innebär att fler personer är i behov av 
kollektivtrafik. Den fysiska planeringen måste följa utvecklingen och kollektivtrafiksystemet behöver 
optimeras utifrån nya förutsättningar. Därför är det viktigt att kollektivtrafik tidigt ingår i planer och 
program och att kollektivtrafik erbjuds när ett område är färdigställt.  

• Kommunerna inom delregionen ser kollektivtrafiken som ett viktigt medel för utvecklingen både av 
den egna kommunen, Boråsregionen och Västra Götalandsregionen. Ett viktigt underlag för att följa 
resandet över tid är möjligheten att få ta del av statistik om antalet på och avstigande per hållplats och 
att resor med To-go appen också ingår. 

• Kommunala initiativ för att använda nya tekniska lösningar måste uppmuntras och stödjas av Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik.  Upphandlingar behöver vara utformade så att det finns utrymme 
för att pröva och använda ny teknik såsom att prova självkörande bussar i centrala delar av Borås. 
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• I takt med utvecklingen i området kring Landvetter flygplats behöver busslinjenätet kompletteras med 

en ny linje från Borås, med anslutningsmöjligheter från angränsande kommuner. 
• För att utvecklingen ska ske enligt Målbild Tåg 2035 behöver den regionala tågtrafiken på stråket 

Borås - Värnamo starta augusti 2020. 

3. Ser ni utvecklingsområden inom våra strategier som kräver extra fokus under 
perioden 2021–2024?  

 
3.1 Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 
Detta utvecklingsområde är viktigt för att kollektivtrafiken ska komma in tidigare i planer och program 
och har efterfrågats under en längre tid. Kommunerna ser positivt på att Västtrafik numera svarar på 
utskickade remisser på detaljplaner, vilket innebär att utformningen anpassas så att trafikering av 
kollektivtrafik är möjlig. Kommunerna behöver ha mer inflytande över linjedragningen i den egna 
kommunen, vilket de inte har idag. 
 
3.2 Samordning med skolresor utifrån lokala förutsättningar 
Det delregionala kollektivtrafikrådet i Boråsregionen ställde sig den 13 april 2018 bakom ett förslag om att 
starta ett projekt för att utreda de lokala förutsättningarna för att samordna skolresor med kollektivtrafik, 
detta efter ett tidigare inspel. Projektet har initiala svårigheter att komma igång, mycket på grund av det 
kommunala regelverket kring skolskjuts och arbetet behöver förmodligen fortsätta under 2021-2024. 
 
3.3 Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av färdsätt 
• Använd potentialen i ungdomars vana att åka kollektivtrafik för att även senare i livet se kollektivtrafik 

som ett naturligt transportsätt. En fortsatt satsning på sommarlovskort är ett sätt att åstadkomma 
detta, där ungdomarna förhoppningsvis ser fördelar med att resa kollektivt och väljer kollektivtrafiken 
även för framtida resande. 

• För att möjliggöra ett mer hållbart resande på landsbygd behöver kopplingarna till prioriterade 
kollektivtrafikstråk förbättras. I dag går en liten del av infrastrukturåtgärderna för vägtrafik till det 
mindre vägnätet, vilket på sikt utarmar det. Det behövs även klara riktlinjer för hur omställningen till 
hållbart resande på landsbygden ska göras. Det är inte möjligt att använda lösningar anpassade för 
tättbebyggda områden på landsbygden. Bilen är ur trängselsynpunkt enbart ett problem i täta miljöer. 

 
3.4 Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav 
• Pendlingsnaven är regionalt viktiga för många resenärer. Därmed behöver stort fokus läggas på 

bekvämlighet, punktlighet och pålitlighet för resor till och från delregionen till Göteborg och Borås. 
• Borås stad bygger infrastruktur för bättre framkomlighet för busstrafiken och det är viktigt att detta 

möts upp med en anpassad och attraktiv kollektivtrafik 
 
3.5 Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa  
Införandet av To-go appen har förbättrat möjligheten för resenären att både hitta och betala sin resa. Den 
nya zonindelningen kommer också att innebära att det blir lättare att förstå systemet och priserna. Det är 
dock viktigt att arbeta vidare med områden i randen av zonerna där eventuellt behov av justeringar behövs 
genom till exempel ”omlottzoner”. 
 
3.6 Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
• Personalen på fordon inom den allmänna kollektivtrafiken behöver vara uppdaterade på hur och vilka 

tillgänglighetsanpassningar som kan erbjudas personer med funktionsvariationer på respektive fordon.  
• Linjeutrop måste göras vid samtliga hållplatser och vid resecentrum och volymen ska vara anpassad 

för att utropet ska höras. Digitala skyltar ska sitta på en höjd så att synsvaga kan se och inte såsom 
placeringen är idag, relativt högt. Skyltning med symboler, s k pictogram, underlättar för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar, vilket gör informationen mer lättillgänglig på exempelvis 
realtidskyltningen. 

• Tillgänglighetsanpassning bör ske av icke anpassade hållplatser i prioriterade stråk. 
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4. Övergripande inspel gällande revideringen av trafikförsörjningsprogrammet 
• En viktig åtgärd i kommande revidering är behovet av att differentiera de prioriterade stråken i olika 

nivåer och att sätta mål/måltal efter prioritet. På samma sätt behöver det sättas olika måltal för andra 
delar av kollektivtrafiknätet, beroende på tillgången till kollektivtrafik och utbud. 

• DKR Boråsregionen har påbörjat ett gemensamt arbete med en särskild skrivelse om revideringen av 
trafikförsörjningsprogrammet. Denna kommer att skickas till kollektivtrafiknämnden efter sommaren.  

5. Förbättringsförslag gällande kollektivtrafikråden och övriga samverkansformer  
DKR-mötena har blivit mer innehållsrika och diskussionerna bredare i och med det nya upplägget med 
mer dialog. Att ledamöterna får en skriftlig sammanfattning av ärendena inför mötena är en anledning till 
detta och vi ser gärna att detta upplägg fortsätter.  

6. Övriga inspel från delregionala kollektivtrafikrådet 
• En påminnelse om att Varbergs kommun ingår som adjungerad i det delregionala kollektivtrafikrådet. 

I frågor som berör resandet till och från kommunen ska de bjudas in. 
• Gör det attraktivt att resa kollektivt för personer som har möjlighet att variera sina färdmedel för olika 

tidsperioder, såsom att resa kollektivtrafik vissa veckor men inte alla. Ett förslag är att tillhandahålla 
ett prisvärt kort med begränsat antal resor över en tidsperiod, exempelvis 14 dagar eller en månad.  

• Det behövs tydliga redovisningar över gjorda satsningar inom delregionen, detta lyftes vid förra 
uppföljningen för 2017. I det utskickade underlaget finns ingen beskrivning av några genomförda 
satsningar, om anledningen är att inga satsningar är gjorda, borde det framgå.  

Bilagor 
1. Remiss: Uppföljning av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2018 
2. Lägesrapport 2018 strategier och utvecklingsområden 

Ärendets gång 
2019-05-07 Presentation och dialog i BH7 
2019-05-08 Avstämning med tjänstemän i det delregionala kollektivtrafikrådet för tjänstemän 
2019-05-28 Boråsregionens presidium 
2019-06-14 Direktion 
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Sammanfattning 

Målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020 för kollektivtrafiken i 

Västra Götaland följs upp varje år med ett stort antal indikatorer. Kollektivtrafiken har 

generellt utvecklats positivt under 2018 i förhållande till målen, särskilt när det gäller 

resandet.  

Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ökar i hela Västra 

Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 

region. Målet har utvecklats positivt under en längre tid genom att både resandet med 

kollektivtrafiken ökar och kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen. 

Måltalen till 2020 är redan uppnådda. Resandet har ökat mest i stadstrafik och i de 

prioriterade stråken, helt i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets inriktning. 

Kostnaderna per resa sjunker och antalet personkilometer ökar.  

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till andra motordrivna fordon har ökat 

under en längre tid även om den var oförändrad under 2018. Totalt antal bilar ökar men 

den sträcka varje bil körs minskar. Per 1 000 invånare sjunker antalet bilar. Andelen 

cykel ökar något men samåkningen är oförändrad. Sammantaget utvecklas samtliga 

indikatorer i en positiv riktning för det övergripande målet.  

Delmål 1 är att invånarna ska ha en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i hela Västra 

Götaland. Tillgängligheten i form av max 60 minuter till pendlingsnaven har ökat något 

sedan 2014. Målet handlar om utbud både i form av fordonskilometer som har ökat men 

också om att restidskvoten gentemot bilen i stråken är attraktiv för kollektivtrafiken på 

lite längre avstånd. Vissa tåg har för hög restidskvot, framförallt på Bohusbanan och 

Kust- till kustbanan mellan Göteborg och Borås. Busslinjer med busskörfält har 

generellt bättre restidskvot.  

För boende utanför tätorter har genomförandet av landsbygdsutredningen gjort att det 

numera finns minst fem resmöjligheter vardagar med närtrafiken. Resandet med 

närtrafiken har ökat med 80 procent sedan 2013. I tätorterna finns det tidtabellslagda 

turer med generellt större utbud ju större tätorten är. Fler invånare tycker också att de 

har avgångstider som passar deras resbehov.  

I delmål 2 ligger fokus på att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som attraktiv. 

Målet mäts främst genom hur nöjda resenärerna är men också genom hur enkelt 

invånarna upplever det är att resa med Västtrafik. Sammantaget har målet utvecklats 

positivt sedan 2014. Nöjdheten är hög när man frågar personer ombord men betydligt 

lägre när allmänheten svarar generellt om hur nöjda de är med Västtrafik. Det tyder på 

att personer som reser ofta och har en erfarenhetsbaserad upplevelse är mer positiva än 

de som inte reser eller reser sällan med kollektivtrafiken 

Nöjdheten ligger kvar på fortsatt stabil nivå trots att punktligheten har försämrats, 

framförallt för spårvagn men också för tåg och buss. Fartygen däremot har blivit mer 

punktliga. Under 2018 har andelen invånare som upplever att det är enkelt att resa med 

Västtrafik ökat från 59 till 61 procent. Det hänger troligen ihop med att biljett-
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försäljningen med appen ToGo har ökat kraftigt de senaste åren. På två år har andelen 

som upplever att det är enkelt att köpa biljett ökat från drygt hälften till 75 procent av 

resenärerna. 

Delmål 3 handlar om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken, utifrån de 

sju diskrimineringsgrunderna. Kollektivtrafiken har under många år successivt 

anpassats för personer med funktionsnedsättning. Fysiska anpassningar av fordonen är 

genomförda, med undantag för de äldsta spårvagnarna. Ett mindre antal hållplatser 

anpassas varje år, och takten måste öka om målet ska nås. När hållplatser anpassas krävs 

samverkan med kommunerna och Trafikverket som väghållare. Alla parter måste 

prioritera en anpassning för att nå målet om 800 anpassade hållplatser.  

Tryggheten med att resa med Västtrafik ökar något och andelen kvinnor som är trygga 

har ökat stort för 2018. Trots det är tryggheten låg jämfört med andra län. Enligt 

Brottsförebyggandet rådet statistik för hela Sverige väljer en av tre kvinnor andra sätt 

att röra sig på grund av trygghet. Kollektivtrafiken är ett viktigt alternativ som ska vara 

tryggt för alla. Generellt är de som reser sällan eller aldrig mer otrygga med 

kollektivtrafiken och också mer skeptiska till åtgärder som till exempel kamera-

bevakning. 

Delmål 4 innebär att koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska. 2018 års 

resultat landade på samma som för 2017. För att nå målet behöver utsläppen minska och 

då handlar det i första hand om vilket biobaserad bränsle som används. Idag drivs redan 

kollektivtrafiken till 97 procent med förnybara drivmedel. Delar av fartygstrafiken och 

Kinnekulletåget använder fortfarande fossil diesel, dock blandad med biodiesel.    
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Inledning 

Trafikförsörjningsprogrammet styr utvecklingen 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafik-

lagen från 2012. I lagen står att myndigheten regelbundet ska fastställa mål för kollektiv-

trafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram och i Västra Götaland fastställs ett nytt 

program var fjärde år av regionfullmäktige.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument med en 

tydlig strategisk inriktning för den regionala kollektivtrafikens utveckling. Kollektiv-

trafiken i både tätare och glesa områden är ett viktigt verktyg för regional utveckling 

och visionen om det goda livet.  

Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. Det 

övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 

Götaland och att kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrens-

kraftig region. I det hållbara resandet ingår förutom kollektivtrafik, också gång och 

cykel. I figur 1 redovisas trafikförsörjningsprogrammets mål med beslutade strategier. 

Sedan programmet antogs har några av strategierna reviderats och några har tillkommit. 

Funktionshinderstrategin har ersatts av strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor och 

kopplat till målet om ökad tillgänglighet finns strategier för stadstrafiken i flera av de 

regionala pendlingsnaven. 

 

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen  

I programmet är ett antal stråk prioriterade som knyter ihop Västra Götaland inklusive 

målorterna i angränsande län. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet tillsammans 

med de fem stora pendlingsnaven. Kollektivtrafiken koncentreras i stråken för att bli 

mer konkurrenskraft gentemot bilen på längre avstånd. Samtidigt finns det en grund-

läggande geografisk tillgänglighet med kollektivtrafik enligt landsbygdsutredningen. 
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Förutom målen finns ett antal prioriterade utvecklingsområden, där kommunerna spelar 

en viktig roll. Områdena är samhällsplanering, samordning med skolresor, hållbart 

resande, pris- och betalsystem, principer för kollektivtrafiken i pendlingsnaven samt ett 

strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  

Trafikförsörjningsprogrammet följs upp  
Västra Götalandsregionen genomför varje år en övergripande uppföljning av hur den 

regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjnings-

programmet. Den är ett av flera underlag som ligger till grund för nämndens uppdrag 

till Västtrafik och ingår i den årliga remissen till kommunerna. 

Uppföljningen avser enbart de mål och indikatorer som finns i programmet och 

redovisas med måluppfyllelse gentemot angivna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal 

finns med för att bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen.  

I nästa avsnitt finns en sammanställning av de mål och indikatorer med måltal som ingår 

i uppföljningen. Därefter redovisas det övergripande målet och de fyra delmålen i varsitt 

avsnitt. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av målet samt vilka måltal och 

indikatorer som följs upp till respektive mål, följt av en genomgång av utvecklingen 

sedan 2014. I vissa fall diskuteras möjliga orsaker till utvecklingen och exempel på 

åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. 
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Sammanställning av måluppfyllelsen 

Mål Bedömd 
måluppfyllelse 

till 2020 

Måltal 2020 2014 Utveckling 
2014 - 2018 

2018 Utveckling 
senaste året 

2018  
 

 
 

 
 

 

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor 
ökar i hela Västra 
Götaland, och 
kollektivtrafikresandet 
fördubblas för en 
attraktiv och 
konkurrenskraftig region. 

 Kollektivtrafiken står för minst 30 % 
av de motoriserade resorna i Västra 
Götaland.  

28 %  33 %  

 Antalet resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år. 

278 milj  339 milj   

 
 

 
    

Delmål 1: 
Ökad tillgänglighet för 
invånarna i hela Västra 
Götaland 

 Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav, med kollektivtrafik, 
ökar.  

84,9 %  85,5 %          Ingen  
        uppgift 

 Andel invånare med minst 
grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

63 %  100 %  

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 2: 
Attraktiv kollektivtrafik 

 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik är 
minst 60 % 

53 % 
 

61 %   

 Andel nöjda resenärer med senaste 
resan mätt ombord uppgår till minst 
93 % 

93 %  94 %  

 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik är minst 60 % 

54 % 
 

57 %   

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 3:  
Alla resenärsgrupper 
beaktas 

 Andel invånare som känner trygghet 
att åka med Västtrafik är minst 72 % 

67 % 
 

66 % 
 

 
 Andel fordon anpassade för 

personer med funktionsnedsättning 
är 100 % 

97 % 
 

97 % 
 

  

 Prioriterade hållplatser och 
terminaler helt anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
är >800 

ca 350 st 
 

ca 400 
 

  
 

 
 

 
 

Delmål 4:  
Minskad miljöpåverkan 
från kollektivtrafiken 

 Minskning CO2-utsläpp per 
personkilometer jämfört med år 
2006 är minst 80 % 

50 % 
 

72 % 
 

 

 
 

 
 

 
 

      målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Övergripande målet  
Andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas 
för en attraktiv och konkurrenskraftig region 

Det övergripande målet handlar om kollektivtrafikens betydelse för regional utveckling 

och tillväxt. Målet förutsätter en god infrastrukturplanering ihop med bebyggelse-

planering men också policys och åtgärder för att stödja utvecklingen av ett hållbart 

resande. Dessutom behövs innovation och test av nya lösningar, som till exempel 

kombinerad mobilitet. För att öka andelen hållbara resor behöver kollektivtrafikresorna 

öka men också gång- och cykelresorna. Ett antal nyckeltal följs för att få en helhetsbild 

av det hållbara resandets utveckling i förhållande till biltrafiken. 

Fördubblingsmålet innebär att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 

2006 till 2025. Förutom antalet resor, är också resornas längd betydelsefulla, därför följs 

indikatorn om personkilometer upp. För att nå fördubblingsmålet behövs en generell 

resandeökning, framförallt i de regionala pendlingsnaven och i de prioriterade stråken. 

I glesare områden behöver nya lösningar testas och utvecklas för att öka resandet.  

        
Övergripnade målet 
Måltal 2020 

Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018     

Kollektivtrafiken står för minst  
30 % av de motoriserade resorna 
i Västra Götaland 

Ö1. Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel 

  

Antal resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år 

Ö2. Antal resor i kollektivtrafiken 
 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

Ö3. Antal resor per kategori *)     

 

a) Stadstrafik (pendlingsnav) 
 

  
 

b) Tätortstrafik 
 

  

 c) Stråk (tåg, expressbuss, cityexpress)   

 
d) Landsbygd/övrigt 

 
  

 

Ö4. a) Bruttokostnad per resa     

 b) Nettokostnad per resa     

 Ö5. Antal personkilometer    
 

Ö6. Bilinnehav per 1 000 invånare     

 Ö7. Körsträcka personbilar   
 

 

Ö8. Andel cykelresor 
  

 

Ö9. Andel bilpassagerare     

*) Avser utveckling från år 2015.          Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

  



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

9 

Ö1: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 
Målet är att kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska vara 30 procent år 2020. 

På sikt ska minst var tredje resa i Västra Götaland ske med kollektivtrafiken. 

Marknadsandelens utveckling styrs av hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs som 

alternativ till bilen för den resa som ska genomföras. Utvecklingen kan drivas på genom 

långsiktiga satsningar på kollektivtrafik och dess infrastruktur i kombination med 

styrmedel som trängselskatt och parkeringspolicys. Antalet resor med kollektivtrafiken 

ökar varje år men samtidigt ökar också bilinnehavet. Däremot har genomsnittlig kör-

sträcka per bil gått ner något senaste året. 

Marknadsandelen mäts genom resvaneundersökningen i kollektivtrafikbarometern där 

personer får uppge färdsätt för de resor som de har gjort under en dag. Sedan beräknas 

marknadsandelen genom att dividera antal kollektivtrafikresor i förhållande till alla 

resor med motorfordon inklusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel har en ökande trend över tid, även om andelen var 

oförändrad under 2018. Den stora ökningen under 2017 beror till stor del på förändrad 

mätmetod och leverantör av kollektivtrafikbarometern, bland annat är enkäten numera 

webbaserad istället för telefonbaserad. Det gör att utfallet ligger på en högre nivå än när 

måltalet sattes.  

 

Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Marknadsandelen i Göteborgs stadstrafikområde ligger på 55 procent, medan marknads-

andelen i kranskommunerna till Göteborg är väsentligt lägre, drygt 20 procent. 

Marknadsandelen totalt för Göteborgsregionen är 45 procent. I Fyrbodal är marknads-

andelen 17 procent, i Sjuhärad ligger den på 16 procent och i Skaraborg på 14 procent.  
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I Västra Götaland har kvinnor en högre marknadsandel med kollektivtrafik än män. 

Jämfört med riket har Västra Götaland en något högre marknadsandel för båda könen.  

 

Figur 3 Marknadsandelen i procent för kollektivtrafik för män respektive kvinnor år 2018.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Det övergripande målet handlar om det hållbara resandets marknadsandel där även gång 

och cykel ingår. Det statistiska underlaget är något lågt i kollektivtrafikbarometern för 

att fånga gång och cykel på ett tillräckligt bra sätt. Nivån ligger på det hållbara resandets 

marknadsandel är 39 procent för 2018, oförändrad jämfört med 2017.  

Utifrån de nationella resvaneundersökningarna från Trafikanalys, med sammanslagen 

statistik för åren 2011 till 2016, har vi tagit fram marknadsandelen för det hållbara 

resandet i pendlingsnaven. Resultat visar att GMP (Göteborg, Mölndal, Partille) har den 

högsta marknadsandelen i Västra Götaland på 61 procent. I Trollhättan och Vänersborg 

tillsammans är andelen 41 procent. Marknadsandelen i Skövde är 39 procent och i Borås 

är den 38 procent. Uddevalla är det pendlingsnav som har den lägsta marknadsandelen 

för det hållbara resandet på 35 procent. I dagsläget planerar inte Trafikanalys fler  

resvaneundersökningar. 
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Ö2: Antal resor i kollektivtrafiken 
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 61 procent sedan 2006. Under samma 

period har befolkningen ökat med drygt 10 procent. Under 2018 ökade resandet med 5 

procent. Västtrafik bedömer att ungefär en femtedel av årets ökning har skett tidigare, 

men att det är först nu med det automatiska kundräkningssystemet (KRS) som dessa 

resenärer har registrerats. Det vill säga en reell ökning på 4 procent. Resandet ökar på 

alla trafikslag utom tåg. Fördubblingsmålet till 2025 är 380 miljoner resor, och 

resandeökningen senaste åren ligger i fas med att målet ska vara möjligt att nå.  

 
Figur 4 Resandeutvecklingen med Västtrafik mellan år 2006-2018 samt måltal 2020 och mål 2025  
(miljoner resor/år) 
Källa: Västtrafik 
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Hur mäter Västtrafik resandet? 

Antalet resor mäts i form av delresor, dvs en resa som har ett byte räknas som två resor i statistiken. 

Idag finns det två huvudsakliga källor till resandestatistiken.  

Bland annat i tåg- och stadstrafiken använder Västtrafik KRS (automatiskt kundräkningssystem). 

Detta innebär att det sitter mätare i fordonen som räknar hur många som går av och på. Systemet har 

successivt införts och nu finns det KRS i stora delar av trafiken. 87 procent av resorna har tagits fram 

med hjälp av KRS. 

I trafik där KRS inte används, räknas resandet fram genom att mäta stämplingar av biljetter. En 

stämpling är när ett Västtrafikkort hålls upp mot en biljettmaskin ombord. Detta sätt används främst 

i lokal- och regiontrafik där samtliga resenärer ska stämpla sina biljetter. Biljetter i appen ToGo kan 

idag inte stämplas i systemet. För dessa resor finns en framtagen modell som beräknar antalet resor 

på den typen av biljetter där inte KRS används. 



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

12 

Ö3: Antal resor per kategori 
I de regionala pendlingsnaven gjordes 258 miljoner resor 2018 vilket är 76 procent av 

det totala resandet. Resandet i stadstrafiken ökade med 15 miljoner resor, motsvarande 

6 procent. Resandet i tätortstrafiken har ökat med cirka 5 procent under 2018. 

Stenungsund är den tätort som hade den största faktiska resandeökningen, med 60 000 

fler resor. Även i Lerums tätort har resandet ökat. 

I stråken gjordes 55 miljoner resor 2018. Dessa är vanligen längre resor än genomsnittet. 

Generellt i stråken har resandet ökat med 2 procent 2018 jämfört med 8 procent under 

2017. Störst resandeökningen var i stråket Borås-Ulricehamn-Jönköping med 10 

procent och i stråket mellan Borås och Tranemo som ökade med 8 procent. I pendel-

stråken till och från Göteborg med expressbussarna ökade resandet som helhet med 4 

procent. Resandet med Tjörnexpressen och Stenungsundsexpressen har också ökat 

något. Expressbussarna i Bohuslän och Dalsland ökade med 4 respektive 3 procent. 

Gränspendeln till Norge har ett oförändrat resande. Resorna i stråket Skövde-Lidköping-

Trollhättan ökade med 5 procent. I övriga stråk både i Skaraborg och Sjuhärad var 

resandet oförändrat eller marginellt lägre 2018 jämfört med 2017.  

För tågtrafiken generellt är antalet resor oförändrade under 2018. Resandet på 

pendeltågen ökade mellan Göteborg och Ale med 4 procent och mellan Göteborg och 

Kungsbacka med 3 procent. Däremot har resandet minskat med 1 procent på Alingsås-

pendeln. Trafikverket har genomfört stora banarbeten som har påverkat resandet 

negativt främst på Västra Stambanan men också på Bohusbanan. På dessa banor har 

resandet minskat med 5 procent på Västra stambanan och med 7 procent på Bohusbanan. 

Även på Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan har resandet minskat med 7 procent under 

2018. Resandet på Kinnekullebanan minskade med 9 procent men på övriga banor har 

resandet varit oförändrat eller marginellt ökat.  

I den regionala trafiken utanför stråken gjordes 19 miljoner resor, landsbygd i tabell 1, 

det vill säga i princip oförändrad jämfört med föregående år. Resandet med närtrafik 

fortsätter dock att öka. 

 
Tabell 1 Antal miljoner resor per kategori  

Resor (miljoner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadstrafik 212 228 243 258   

Tätortstrafik 3 3 3 4   

Stråk 46 49 54 55   

Landsbygd 17 19 19 19   

Specialtrafik 3 3 3 3   

Summa 282 303 322  339     

Källa: Västtrafik 

Resandet i stadstrafiken, framförallt i Göteborg, har ökat med 17 miljoner resor under 

2018, motsvarande fem procent. Resandet med spårvagnstrafiken i Göteborgs 

stadstrafik har också ökat, med 4 procent, vilket till viss del beror på bättre tillgång på 

spårvagnar. Resandet i stadstrafiken i Borås, Trollhättan/ Vänersborg och Uddevalla har 

ökat med 15, 37 respektive 22 procent. Att resandeökningen i dessa områden är så högt 
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beror på att vi här införde automatiskt kundräkningssystem under 2018. Även i Skövde 

ökade resandet relativt kraftigt, med 10 procent. Införandet av gratis sommarlovskort 

har förmodligen påverkat resandet till viss del.  

Jämfört med några andra svenska städer, i motsvarande storlek som pendlingsnaven, har 

till exempel Borås ett högt resandet i jämförelse med Gävle och Eskilstuna. Uddevalla 

och Skövde ligger i nivå med Falun och högre än Nyköping. Trollhättan/ Vänersborg 

har ett något lägre resandet jämfört med Eskilstuna och Gävle. 

Tabell 2 Antal miljoner resor i stadstrafik 2018 samt befolkning i tätorterna 

Stadstrafik  2016 2017 2018 Befolkning  Jämförelser 2018 Befolkning 

Göteborg/ Mölndal/ Partille 210 225 236 590 600  Malmö 43,9 312 000 

         
Borås 8,6 8,7 10 73 100  Gävle 6,9 76 000 

Trollhättan/ Vänersborg  4,9 5,0 6,8 73 200  Eskilstuna 6,5 69 000 

Uddevalla 2,3 2,3 2,9 35 800  Nyköping 1,2 32 800 

Skövde 2,4 2,4 2,7 37 600  Falun 2,4 38 000 

Källa: Västtrafik, Svensk kollektivtrafik och SCB 

 

Ö4: Bruttokostnad och nettokostnad per resa 

Bruttokostnad per resa avser Västtrafiks totala kostnader fördelat på antalet resor som 

genomförs i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nettokostnad per resa avser Västtrafiks 

totala kostnad minskat med biljettintäkter, statsbidrag och övriga intäkter fördelat på 

antalet resor.  

Västtrafiks kostnad per resa har varierat måttligt i löpande prisnivå under åren 2014 - 

2018. Samtidigt har kostnaden totalt sett för kollektivtrafiken har ökat. Utvecklingen av 

kostnad per resa påverkas i hög grad av hur mycket resandet ökar i förhållande till 

kostnadsutvecklingen, men också till viss del av fördelningen mellan långa och korta 

resor respektive med vilket trafikslag som resan genomförs.  

Tabell 3 Brutto- och nettokostnad per resa (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per resa 27 29 28 28 27   

Nettokostnad per resa 13 14 14 14 13     

Källa: Västtrafik 

 

Ö5: Antal personkilometer med kollektivtrafiken 
I analysen av hur resandet utvecklas handlar det inte bara om antalet resor utan också 

om hur långa resorna är. Personkilometer är ett viktigt komplement till att mäta antalet 

resor eftersom det är stor skillnad mellan en kort stadstrafikresa och en längre 

pendlingsresa med kollektivtrafiken. Antal personkilometer beräknas genom att 

multiplicera antalet resor med uppskattad medelreslängd per restyp.  

Antal personkilometer i kollektivtrafiken har under 2018 ökat med 3 procent. Att 

ökningen är större än för resandet beror på att snittreslängden har ökat, det vill säga att 

det görs ett större antal längre resor än tidigare. Resandet i stråk till exempel som består 
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av i genomsnitt längre resor har under 2018 ökat med knappt 2 procent. Stadstrafiken 

med kortare resor än genomsnittet har ökat med 6 procent. Även inom respektive 

kategori har den genomsnittliga reslängden ökat. Resultatet har påverkat till en del av 

övergången till KRS som har påvisat resor som tidigare har skett utan att ha registrerats.  

 

Figur 5 Antal miljoner personkilometer med kollektivtrafiken.  
Källa: Västtrafik 

 

Ö6: Bilinnehav 
Bilinnehav är en viktig faktor för om människor väljer att resa med kollektivtrafiken 

och därmed utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. Bilinnehav är dock inte 

samma sak som tillgång till bil. I slutet av 2018 var antalet personbilar 787 700 i Västra 

Götaland, vilket är 3 500 fler än 2017. Eftersom befolkningen har ökat i högre takt 2018 

så har bilinnehavet per 1 000 invånare sjunkit för första gången sedan 2013. I Västra 

Götaland finns det 461 bilar per 1 000 invånare och snittet för riket är 477. Privat-

personer står som ägare till 82 procent av bilarna. Fördelat på kön äger kvinnor 36 

procent av bilarna och män 64 procent.  

Tabell 4 Bilinnehav i Västra Götaland 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilinnehav per 1000 invånare 452 456 459 463  465  461      
Källa: Trafikanalys  
 

Bilinnehavet per 1 000 invånare är lägst i Göteborg och Partille på 332 respektive 416 

bilar medan Essunga och Orust har högst med 631 respektive 628 bilar per 1000 

invånare. Generellt är bilinnehavet högre i glesare områden och lägre i tätare, vilket inte 

är så förvånande. Gleshet och täthet styr också till stor del vilket utbud av kollektivtrafik 

som erbjuds. Bilinnehavet påverkas också av möjligheten till parkering vilket oftare är 

mindre tillgängligt och dyrare i tätare områden. Exempelvis är antalet bilar per 1 000 

invånare lägst i Göteborg, med kranskommuner samt i Trollhättan och Borås. 

Kommuner med högt antal bilar per invånare är Essunga, Munkedal, Orust, Dals-Ed, 

Tanum, Götene och Vara. I Stockholms stad är bilinnehavet högre än i Göteborg och 

ligger på 370 bilar men för hela länet har Stockholm 398 bilar per 1 000 invånare, vilket 

är lägsta nivån av länen. Gotland ligger högst på 610 bilar. I Skåne är bilinnehavet 474 

och i Malmö 352. Av våra grannlän ligger Örebro lägst med 498 och Värmland högst 

med 554 bilar per 1 000 invånare. 
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Ö7: Körsträcka med personbil 
Körsträckan med bil är ett nyckeltal som hänger ihop med det hållbara resandets 

marknadsandel. Under 2017 kördes i genomsnitt en personbil som ägs av en invånare i 

Västra Götaland 12 250 kilometer. Senaste siffran visar på en nedgång i antal kilometer 

både i Västra Götaland och i hela riket. Även om bilinnehavet har ökat med 1,5 procent 

så gör den lägre körsträckan att totalt antal körda kilometer inte ökade med mer än 0,3 

procent från 2016 till 2017. 

I Stockholms län körs bilarna längst, 12 650 km i genomsnitt per år. Kortast körs bilarna 

på Gotland, i genomsnitt 10 005 km, följt av norrlandslänen. Efter Stockholm är det i 

Uppsala och Jönköping som bilarna har längst körsträcka med 12 440 km. Därefter 

kommer Kronoberg med 12 260 och Västra Götaland med 12 250 kilometer. Riket i 

genomsnitt ligger 12 110 kilometer. 

Tabell 5 Genomsnittlig körsträcka i kilometer för personbilar registrerade i Västra Götaland. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Körsträcka i 
kilometer 12 420 12 390 12 390 12 400  12 250      

Källa: Trafikanalys 2018 
 
 

Ö8: Andel cykelresor 
Andelen cykelresor är en viktig del i det hållbara resandet, och i takt med att elcykeln 

blivit vanligare ökar möjligheten till cykelresor på längre avstånd. Många resor med bil 

är kortare än fem kilometer, och för dessa resor finns en potential att flytta över en del 

till cykel och gång. Andel cykelresor mäts enklast med en resvaneundersökning. 

För att kunna följa utvecklingen varje år är kollektivtrafikbarometern en bra källa. 

Tyvärr är urvalet lågt när det gäller cykelresor, det är därför viktigt att tolka andelen 

som en trend snarare än en exakt siffra. Andelen minskade 2017 men ökade under 2018 

till 7 procent. 

 
Figur 6 Andel cykelresor av totalt antal genomförda resor  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Trafikanalys har genomfört ett antal resvaneundersökningar de senaste åren men har 

inga ytterligare planerade. Senaste nationella resvaneundersökningen ger en andel för 

cykel och gång tillsammans på 27 procent i Västra Götaland. För riket som helhet ligger 

nivån på 28 procent. Senaste femårsperioden har andelen sjunkit för gång och cykel med 
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ett par procentenheter för riket. Andelen som reser kollektivt har ökat något medan 

andelen som reser med bil är på ungefär samma nivå som för fem år sedan. 

Hållbart resande väst genomförde under 2018 en studie för att undersöka potentialen för 

ökad cykel, elcykel och gång för invånarna i Västra Götaland att nå sin arbetsplats eller 

skola till fots eller med cykel/ elcykel inom givna tidsintervall. Resultatet visar att det 

finns stor potential för mer hållbara resor. I genomsnitt kan 37 procent av alla invånare 

i Västra Götaland nå sin arbetsplats inom 30 minuters cykling. I flera kommuner är 

potentialen ännu större. Resultatet finns presenterat kommunvis i en interaktiv rapport, 

samt i en webbkarta. I webbkartan visas potentiella belastningsstråk på vägnätet om alla 

som kan cykla till arbetsplats eller skola på 30 minuter gör det.  

Mer info på www.vgregion.se/potentialstudie. 

 

Ö9: Andel bilpassagerare 
Samåkning är ett mer hållbart sätt att resa än att åka ensam i en bil. Andelen som reser 

som bilpassagerare är de senaste två åren på en högre nivå jämfört med tidigare. 

Metodförändringen i kollektivtrafikbarometern som beskrivs under Ö1 kan ha påverkat 

ökningen. Jämfört med 2017 har andelen minskat marginellt för 2018.  

 

Figur 7 Andel bilpassagerare av totalt antal genomförda resor 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

  



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

17 

Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna 
i hela Västra Götaland 

Tillgänglighet för invånarna handlar om hur kollektivtrafiken bidrar till att orter och 

landsbygder knyts samman, och om hur invånare kan nå målpunkter. Kollektivtrafikens 

utbud anpassas generellt utifrån platsspecifika förutsättningar, samhällsnytta och 

resurseffektivitet. Målbild tåg 2035, landsbygdsutredningen och målbilder för regionens 

pendlingsnav är strategier som ligger till grund för utvecklingen av trafiken.  

Målet mäts med två indikatorer och fyra nyckeltal som sammantaget ska ge en bild av 

tillgängligheten utifrån restid och utbud med kollektivtrafiken. Kostnaden finns också 

med eftersom den är avgörande för hur det totala utbudet ser ut.  

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav med kollektivtrafik, ökar  
(från 84,9 % år 2014)  

1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till 
ett pendlingsnav med kollektivtrafik  

 Ingen  
uppgift 

Andel invånare med minst grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

1.2. Andel invånare med minst grundutbud 
enligt landsbygdsutredningen 

  

 
Nyckeltal Förändring 

2014 - 2018 
Förändring 
under 2018  

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 

  

 1.4 Andel invånare som har avgångstider som 
passar deras resbehov 

  

  1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i 
prioriterade stråk 

 
* 

 

 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per 
fordonskilometer 

  

*på grund av nya kriterier i uttag av restider i Google maps är det inte möjlighet att jämföra tillbaka i tiden  
      Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav 
med kollektivtrafik 
Inom ramen för projektet Accessibility planning lab pågår ett utvecklingsarbete av 

tillgänglighetsanalys och nya metoder för att visa geografisk tillgänglighet främst med 

kollektivtrafik men också med bil. Kartan på nästa sida är framtagen utifrån 2018 års 

tidtabell1 och visar restider från alla kvadratkilometer rutor i Västra Götaland till 

närmaste pendlingsnav, vilka är Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan, Vänersborg eller 

Uddevalla.  

                                                      
1 Tidtabellutdrag är från Samtrafiken och avser tredje måndagen i september 2018 med ankomst mellan 

kl 7.00 och 8.30. Statstiken på invånarna är från 171231. Analysen är gjord i Open Trip Planner 
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Resultat visar att 2018 hade 85,5 procent av invånarna i Västra Götaland mindre än 60 

minuter med kollektivtrafik till minst en av dessa sex orter. Det är något fler än 2014 då 

det var 84,9 procent. God tillgänglighet med restider under 60 minuter breder ut sig som 

en spretig hand längs vägar och järnvägar runt om pendlingsnaven. Generellt är det längs 

de prioriterade stråken i trafikförsörjningsprogrammet som restiderna ligger under 60 

minuter. Det är främst i områden nära länsgränserna, längs Vänern och kusten samt 

gränsen till Norge som restiderna överstiger två timmar, med undantag för gränsen med 

Halland. En stor del av Dalsland har längre restid än en timme med kollektivtrafik. 

Mellan Skövde och övriga noder finns ett bälte mellan Ulricehamn/ Falköping upp till 

Lidköping/ Grästorp med längre restider. Några av dessa områden har närmare till större 

orter utanför Västra Götaland men i den här kartan är det tillgängligheten till pendlings-

naven inom Västra Götaland som följs upp.  

 

Figur 8 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2018 års tidtabell.  
Källa: Tillgänglighetsanalys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samverkan med Zurich University of Applied 
sciences. 



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

19 

1.2 Andel invånare med minst grundutbud  
Kollektivtrafiknämnden antog 2014 riktlinjer för vilken servicenivå som invånarna kan 

förvänta sig med kollektivtrafiken på landsbygden (Landsbygdsutredning – kollektiv-

trafik i Västra Götaland). För boende utanför tätorter ska det finnas fem resmöjligheter 

per vardag med närtrafik och för boende inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer 

med större utbud ju större tätorten är.  

I december 2016 fanns grundutbudet i hela Västra Götaland. Kollektivtrafiken har ut-

ökats i de kommuner och orter där utbudet tidigare inte nådde upp till lägstanivån. 

Eftersom orter växer och Västra Götaland utvecklas är detta en process som Västtrafik 

arbetar med kontinuerligt.  

Resultat av satsningen på närtrafiken är en resandeökning på närmare 80 procent sedan 

2013. Utöver att arbeta med lägstanivån inom kollektivtrafiken på landsbygden finns 

det tydliga ambitioner om att integrera den anropsstyrda trafiken allt mer med övrig 

kollektivtrafik. Exempelvis genom högre grad av samordning av biljettsystem och att 

trafiken syns i reseplaneraren.  

Tabell 6 Andelen invånare med minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 63% i.u. 100% 100%  100%      

Källa: Västtrafik,  i.u. ingen uppgift 
 

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 
Antal fordonskilometer visar hur långt varje kollektivtrafikfordon kör i trafiken. Till 

exempel innebär två sammankopplade tågfordon två fordonskilometer per kilometer. 

Mellan 2014 och 2018 har antalet fordonskilometer ökat med 8 miljoner. Fordons-

kilometer är ett sätt att visa det samlade utbudet av kollektivtrafik. De senaste åren sker 

satsningar som i första hand innebär omfördelningar, det vill säga att mindre effektiv 

trafik ersätts med mer effektiv trafik. Det innebär ett mer attraktivt utbud även om 

antalet fordonskilometer i sig inte ökar.  

Tabell 7 Antal fordonskilometer med Västtrafik   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal fordonskilometer (miljoner) 142 145 147 149 150      

Källa: Västtrafik 

 

1.4 Andel invånare som har avgångstider som passar deras 
resbehov 
En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara användbar är att avgångstiderna passar 

invånarnas resbehov. I kollektivtrafikbarometern 2018 svarade 56 procent att det är så. 

Ökningen från 2017 visar troligen på en ren förbättring, medan nivåskillnaden mellan 

2016 och 2017 sannolikt till stor del är ett resultat av metodförändringen. 
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Figur 9 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i prioriterade stråk  
En utmaning för kollektivtrafiken är att uppnå restider som konkurrerar med bilen. Med 

tåg är målet en restidskvot på 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil. För 

buss däremot är målet en restidskvot på 1,3. Restidskvoterna följs upp i de prioriterade 

kollektivtrafikstråken och i stora pendlingsrelationer. Uppföljningen sker i första hand 

av restidskvoten för tåg och bil. Där det inte finns tågtrafik följs restidskvoten mellan 

buss och bil. Uppgifterna för både bil och kollektivtrafik är hämtade från Google maps, 

och trängsel är medräknad. Restiderna räknas mellan resecentrum eller tågstation i 

respektive ort. Restidskvoten styrs till stor del av infrastrukturen för alla trafikslag men 

för kollektivtrafik påverkas dessutom restiden av antalet stopp vid hållplatser. På 

individnivå varierar restidskvoten stort beroende på hur lång tid man har till och från 

kollektivtrafiken respektive bilen.  

Den lägsta restidskvoten finns generellt mellan orter längs Västra stambanan, och nära 

Göteborg. Tågen på Norge/vänernbanan har också attraktiva restidskvoter, både på 

kortare och längre distanser. Högst restidskvot när det gäller tåg har Göteborg-

Strömstad, men även Vänersborg-Borås och Borås-Göteborg har höga kvoter. Sträckan 

Borås-Göteborg har dock bra restidskvot för bussen. För buss generellt finns de lägsta 

restidskvoterna framförallt i stråk med busskörfält. Flera bussrelationer i Skaraborg har 

också bra restidskvoter. Jämfört med 2017 har restidskvoten förbättrats bland annat för 

tåg mellan Göteborg och Uddevalla samt mellan Borås och Kinna med tåg och hela 

vägen till Varberg. Samtidigt har några andra relationer fått en sämre restidskvot, 

exempelvis Stenungsund-Skärhamn med buss.  
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Figur 10 Restidskvoter för buss respektive tåg i förhållande till bil  
Källa: Google maps oktober 2018 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per fordonskilometer 
I hög grad påverkas den totala kostnadsutvecklingen per fordonskilometer av den 

allmänna kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Men också av kostnader för ett 

utökat trafikutbud. Generellt har utvecklingen av index kopplat till bränsle och personal 

i trafikavtal haft en stor påverkan. Dessutom påverkar ökade krav på till exempel miljö 

och kvalitet i nya trafikupphandlingar. Resandeutvecklingen och därmed incitamentens 

storlek till trafikföretagen påverkar också kostnaderna samt den allmänna 

kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt.  

För perioden påverkades kostnadsutvecklingen också av kostnader för spårvagns- och 

tågtrafiken, ökad förseningsersättningar till resenärer samt ökade underhållskostnader 

för resecentra. Kostnaderna styrs också av trafikslagens andel av all kollektivtrafik, 

exempelvis leder en ökad andel tåg till en ökad kostnad per kilometer, men också till 

fler sittplatser per tur. 

Tabell 8 Kostnad per fordonskilometer, brutto respektive netto (kr)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per fordonskilometer 53 56 59 59 63   

Nettokostnad per fordonskilometer 25 27 28 28 30   

Källa: Västtrafik 
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Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik 

Ambitionen är att människor ska välja kollektivtrafiken för att de vill, inte för att de 

måste. Då är det viktigt att kollektivtrafiken upplevs som attraktiv. Attraktiviteten är en 

samlad upplevelse som handlar om resenärernas preferenser och behov före, under och 

efter resan. Målet nås genom att förbättra punktlighet, trygghet, enkelhet, bekvämlighet, 

kvalitet och bemötande men också genom att utveckla tjänster kopplat till resan. 

Attraktiviteten mäts genom hur enkelt invånarna anser att det är att resa med Västtrafik, 

resenärernas nöjdhet, men också i hur punktlig kollektivtrafiken är. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik är minst 60 % 

2.1 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik 

  

Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord är minst 93 % 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord 

  

Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
är minst 60 % 

2.3 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik 

 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per 
trafikslag 

  

 

2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i 
kollektivtrafiken som ett stort problem 

  

        Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
2.1 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik  
Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med kollektivtra-

fiken. Delmålet till 2020 är att 60 procent ska anse att det är enkelt att åka med Västtrafik 

och årets värde på 61 procent ligger något över målet. Troligen har den ökade 

användningen av appen ToGo bidragit till förbättringen. Idag köper privatkunderna i 

genomsnitt varannan biljett i ToGo. 
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Figur 11 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

En något högre andel kvinnor än män anser att det är enkelt att åka med Västtrafik. 

Delmålet till 2020 är uppnått för både kvinnor och män under 2018.  

 

Figur 12 Andel män respektive kvinnor som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I kollektivtrafikbarometern ställs också frågan om resenären upplever det som enkelt att 

köpa biljett. Resultatet för 2018 visar att andelen resenärer som upplever att det är enkelt 

att köpa biljett har ökat från 53 procent 2016 till 75 procent 2018. Den höga ökningen 

är sannolikt en följd av den ökade försäljningen av biljetter via appen ToGo. 
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2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord  
Många trafikavtal har nöjdhetsincitament och därför mäts nöjdheten ombord. Under-

sökningarna visar på en mycket hög nöjdhet med den senaste resan under flera år. 2018 

angav 94 procent att de var nöjda med den senaste resan. Samma fråga i kollektivtrafik-

barometern ger ett resultat på 79 procent, alltså differens på 15 procentenheter. I 

ombordundersökningar blir andelen resenärer som reser ofta och regelbundet över-

representerade. Det kan vara en förklaring till att nöjdheten är så pass hög. En annan 

förklaring är att respondenter tenderar att vara mer positiva när en undersökning genom-

förs i ett personligt möte under resan jämfört med en undersökning via telefon eller 

webben vid en senare tidpunkt. En stor del av skillnaden är troligen ett resultat av de 

olika metoderna. 

 

Figur 13 Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord 
Källa: Västtrafik 
 

2.3 Andel resenärer nöjda med Västtrafik 
Andelen resenärer som är nöjda med Västtrafik generellt ligger på 57 procent, enligt 

kollektivtrafikbarometern. Andelen missnöjda är 12 procent för 2018, en procentenhet 

lägre än 2017. I begreppet nöjdhet ligger en blandning av varumärke, media och sociala 

medier, egna upplevelser tillbaka i tiden och hur man tycker det fungerar idag. Den 

generella nöjdheten är mer komplex och svårare att förbättra med enskilda åtgärder än 

nöjdheten med den senaste resan, som handlar mer om kvaliteten på tjänsten. 
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Figur 14 Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Nöjdheten skiljer sig något mellan könen. Kvinnorna är mer nöjda med Västtrafik än 

männen och männen är mer missnöjda med Västtrafik än kvinnorna. Andelen som 

svarar varken eller är nästan lika. Jämfört med 2017 har kvinnorna blivit något mer 

nöjda medan männen tvärtom har blivit något mer missnöjda. 

 

 
 

Figur 15 Andel kvinnor och män som är nöjda med Västtrafik 2018 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per trafikslag 
Punktlighet är en viktig parameter för hur nöjda resenärerna är med sin kollektiv-

trafikresa och med Västtrafik generellt. Arbetet med punktlighet är ständigt pågående 

och det kräver ett samarbete mellan ansvariga för infrastrukturen, operatörerna och 

Västtrafik.  

Punktligheten har under 2018 generellt försämrats något, framförallt i spårvagns-

trafiken. Den har särskilt påverkats av ombyggnationer som görs i Göteborgsområdet 

samtidigt som det har skett en ökning av resandet i spårvagnstrafiken. Framkomligheten 

med Göteborgstrafiken under ombyggnationer är ett prioriterat arbete inom Västtrafik. 
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För att öka prioritering av bussarnas framkomlighet i stadstrafiken krävs samverkan med 

kommunerna. Generellt är punktligheten högre både för spårvagn och tåg än för buss i 

stadstrafik. 

Tabell 9 Punktlighet per trafikslag år 2014 - 2018  

Andel turer som är punktliga  

Trafikslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buss stadstrafik* 79% 80% 79% 77% 76%   

Fartyg** 85% 87% 89% 89% 90%   

Spårvagn 79% 80% 81% 81% 77%   

Pendeltåg 95% 91% 92% 93% 92%   

Regiontåg 92% 90% 90% 93% 91%   

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille 

** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget             

Källa: Västtrafik 
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2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en studie för Västra Götaland där 

man bland annat frågar om invånarnas upplevelse av kollektivtrafiken. En av frågorna 

som ställs är i vilken utsträckning man uppfattar förseningar i kollektivtrafiken som ett 

problem i den kommun man bor.  

I undersökningen för 2017 (senast publicerade) var förseningar i kollektivtrafiken inget 

stort problem för 75 procent av respondenterna. Andelen respondenter som ansåg att 

förseningar i kollektivtrafiken är ett stort problem låg på 25 procent, en marginell ökning 

jämfört med 2016 då andelen låg på 24 procent. 

 

Figur 16 Allmänhetens upplevelse av förseningar år 2014-2017  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017 (senast tillgängliga undersökningen) 

SOM-institutet ställde också en fråga om man bedömer att man kommer i tid när man 

använder kollektivtrafiken i Västra Götaland och där ansåg 52 procent av alla 

respondenter att det är helt eller delvis riktigt, i det närmaste samma andel som 

föregående år då 51 procent ansåg detta.  

Om man endast tittar på hur kollektivtrafikresenärerna svarade så ansåg 70 procent att 

det är helt eller delvis riktigt, en minskning med 3 procentenheter jämfört med 

föregående år. Här finns alltså förbättringspotential, men liksom kollektivtrafik-

barometern visar undersökningen att de som nyttjar kollektivtrafiken och har en erfaren-

hetsbaserad upplevelse är mer positiva än de som inte reser med kollektivtrafiken. 
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Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas 

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för jämlikhet och delaktighet i samhället, och 

bidrar till social hållbarhet. Målet är att kollektivtrafiken utformas så att den inte upplevs 

diskriminerande, utan stöder en inkluderande samhällsutveckling. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     

Andel invånare som känner trygghet att åka 
med Västtrafik är minst 72 %. 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att 
åka med Västtrafik. 

  

Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning är 100 %. 

3.2 Andel fordon anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. 

  

Antal hållplatser och terminaler anpassade 
för personer med funktionsnedsättning är 
fler än 800. 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

  

    

 
3.1 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik   
Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och säker för invånarna. Vi behöver ökad 

kunskap om olika åtgärder som ger trygghet och troligen krävs flera i kombination med 

varandra. Det kan handla om allt ifrån att resans alla moment fungerar som planerat till 

att resenärerna får tydlig information vid förseningar och inställda turer. Andra aspekter 

handlar om att resenärerna känner sig trygga med att gå till och från hållplatser. 

Ljussättning är betydelsefullt för att öka tryggheten. Ombord på fordonen kan 

medpassagerares beteende skapa oro hos resenärer och då kan kamerabevakning hjälpa 

till att öka tryggheten.  

I kollektivtrafikbarometern ställdes en extra fråga i september 2018 om kamera-

bevakning kopplat till upplevd trygghet. Då svarade 79 procent av allmänheten i Sverige 

att kamerabevakning ombord ökar tryggheten och säkerheten för resenärerna. Andelen 

ökar med åldern och för 65 år och äldre är andelen 86 procent medan andelen 15-19 

åringar var 69 procent. Något fler kvinnor än män ansåg att kamerabevakning ökar 

tryggheten och säkerheten. Resultat visar också att de invånare som känner sig otrygga 

med kollektivtrafiken är något mer skeptiska till att kamerabevakning skulle öka 

tryggheten än de som redan känner sig trygga under resan. 

Figur 17 på nästa sida visar att 2018 har invånarnas trygghet med att resa med Västtrafik 

ökat något och ligger nu på 66 procent.  
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Figur 17 Andel invånare som känner sig trygga med att åka med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I Västtrafiks undersökning om varumärket anger 77 procent 2018 att de alltid känner 

sig trygga hos Västtrafik. Det är en tydlig ökning från 2017 då resultatet var 74 procent. 

Undersökning baserades på cirka 4 000 svar. 

Enligt kollektivtrafikbarometern är vaneresenärer mer trygga med Västtrafik än 

invånarna i allmänhet. Männen har känt sig mer trygga än kvinnorna historiskt, men för 

2018 är andelen kvinnor högre. Ökningen av upplevd trygghet bland kvinnor från 63 till 

67 procent, är så pass hög att det bör ha skett en reell förändring. Ökningen går inte att 

kopplat direkt till någon specifik åtgärd. 

Äldre över 65 år känner sig betydligt mer trygga att resa med Västtrafik än andra 

åldersgrupper, med en andel på 74 procent. Tryggast känner sig invånarna i Skaraborg 

och i kranskommunerna till Göteborg, där är det 69 procent som upplever sig trygga 

med Västtrafik. Lägst trygghet har Sjuhärad med 62 procent, en procentenhet lägre än 

2017. I Göteborgs stadstrafikområde är nivån 66 procent, en klar ökning från 2017. I 

Fyrbodal ligger tryggheten på 66 procent.  

Tabell 10 Andel som instämmer i att de känner sig trygga med att resa med Västtrafik 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare  67% 68% 67% 64% 66%   

Män 68% 71% 69% 65% 65%   

Kvinnor 66% 66% 65% 63% 67%   

Resenärer 72% 73% 73% 69% 71%   

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

Jämfört med riket så känner sig västragötalänningarna mer otrygga i kollektivtrafiken. 

Västra Götaland har tillsammans med Dalarna och Skåne de lägsta siffrorna runt 66 till 

67 procent. Tryggast är invånarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Värmland 

med siffror mellan 76 och 82 procent.  

I den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet säger 31 

procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de väljer annan väg eller färdsätt på 

grund av otrygghet. Fördelat på ålder så är otryggheten högst bland unga och 
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medelålders. I samma undersökning svarar 16 procent av kvinnorna och 9 procent av 

männen att de har avstått från aktiviteter på grund av otrygghet. De som upplever sig 

mest otrygga är kvinnor i åldrarna 20 till 54 år. 

 

3.2 Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning 
Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskiftet 2018/19. Den nivån har 

varit konstant sedan 2014. Alla tåg, fartyg och bussar är anpassade för personer med 

funktionsnedsättning. När det gäller de äldsta av Västtrafiks tåg så har dessa av-

markerats som anpassade i Västtrafiks reseplanerare eftersom standarden för plattforms-

höjden har sänkts med 20 cm. Rampen på dessa tåg får en för brant lutning vid vissa 

stationer. Tågen i sig uppfyller dock fortfarande kriterierna för funktionshinder-

anpassning. 

Spårvagnarna är till 70 procent fullt anpassade, eftersom de äldre modellerna av spår-

vagnar inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. De nya spårvagnarna som har upp-

handlats kommer successivt att ersätta de gamla vagnarna. De första beräknas finnas på 

plats från våren 2019. 

 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och terminaler anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
Ansvaret för hållplatser är delat mellan Västtrafik och väghållarna (kommunerna på 

kommunala vägar och Trafikverket på statliga vägar). För att nå målet behöver framför-

allt väghållarna genomföra åtgärder i en högre takt än i dag. De cirka 800 hållplatserna 

med flest antal påstigande är prioriterade för anpassning för personer med funktions-

nedsättning. För att en hållplats ska räknas som fullt ut anpassad finns 8 kriterier som 

ska vara uppfyllda. Dessa finns beskrivna i bilaga 2 i strategin för kollektivtrafik på 

jämlika villkor.  

Under 2017 gjordes en inventering för att effektivt kunna åtgärda de högst prioriterade 

hållplatserna. Under 2018 genomförde Västtrafik en rad åtgärder utifrån deras ansvar 

för hållplatserna.  

Av de 800 prioriterade hållplatserna är 49 procent helt anpassade utifrån de 8 kriterierna, 

att jämföra med 43 procent 2017. Enbart elva av dessa hållplatser saknar helt någon 

form av anpassning. Flera kriterier är uppfyllda på de flesta av de 800 hållplatserna, till 

exempel har 99 procent belysning, 96 procent har bänk/ sittplats och 95 procent har 

väderskydd.  

 

3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna  
Under 2018 har förslaget till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 

2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018. 

Strategin omfattar fem åtgärdsområden, där Västtrafik ansvarar för genomförandet av 

de fyra första. Det femte, som omfattar mål om att sociala konsekvenser i strategisk 

planering, ansvarar kollektivtrafiknämnden för.  
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Arbetet med att ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i 

strategisk planering har påbörjats. Under hösten testades modellen i bland annat arbetet 

med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och en 

modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019.  

Västtrafiks har påbörjat arbetet med en handlingsplan utifrån strategin. Bland annat har 

två barnrättsombud utsetts, som ska leda till ett ökat fokus på barns förutsättningar i 

kollektivtrafiken. Västtrafik har också fortsatt sitt arbete med anpassningar för personer 

med funktionsnedsättning. Ett exempel är att yttre utrop vid hållplatserna har utvidgats 

från att omfatta enbart stadstrafiken i Göteborg till att omfatta hela Västra Götaland. 

Detta är en stor förbättring för framför allt personer med synnedsättning, som nu får 

utropat vilket fordon som stannar vid hållplatsen och vart fordonet ska. Detta har varit 

väldigt uppskattat från bland annat Synskadades riksförbund. 

Sedan länge har det funnits ett beslut om att införa så kallade ledsagarkort, där personer 

med färdtjänsttillstånd får möjlighet att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt på resan. 

Under hösten har Västtrafik tagit fram en lösning, som kallas reshjälpkort med samma 

funktion. Än så länge är det ett fåtal som har sökt, men det beror troligtvis på att det 

införs successivt och att det ännu inte marknadsfört i någon större utsträckning.  
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Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från 
kollektivtrafiken  

Kollektivtrafiken är en drivande aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transport-

system. Det sker genom successivt ökade krav i trafikupphandlingar med utfasning av 

fossila drivmedel, men också med fokus på minskad energianvändningen och låga 

nivåer av buller. De sistnämnda finns målsatta i miljö- och klimatstrategin för kollektiv-

trafiken men inte i trafikförsörjningsprogrammet. 

 
   

Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018      

Minskning CO2-utsläpp per personkilometer 
jämfört med år 2006 är minst 80 % 

4.1 Minskning koldioxidutsläpp per 
personkilometer jämfört med 2006 

  

 

 
4.1 Minskning koldioxidutsläpp per personkilometer jämfört 
med 2006 
Utvecklingen de senaste åren har gått fort mot en ökad andel förnybara drivmedel i 

fordonen. Andelen personkilometer med förnybara drivmedel (exklusive fartygstrafik) 

ökade en procentenhet under 2018 och ligger nu på 97 procent. Utöver övergången till 

förnybara drivmedel finns också en viss potential i att öka beläggningsgraden på 

fordonen, framförallt i lågtrafik. Pensionärskortet är ett exempel på hur man har styrt 

till en ökad beläggningsgrad i lågtrafik.  

Västtrafik använder förnybar el till tågtrafiken och spårvagnarna. I busstrafiken används 

biodiesel och biogas. Elbussar är särskilt lämpliga i stadstrafik och planeras både i 

befintliga avtal och i nya upphandlingar i Göteborg, Borås, Lidköping och Uddevalla. 

Idag är 8 procent av bussarna el-hybrider eller helt eldrivna.  

Fossil diesel med inblandning av biodiesel används idag i fartygstrafiken, i 

Kinnekulletåget och marginellt i busstrafiken. Men även för dieseltåg och fartyg är 

eldrift möjligt. Idag är älvskyttlarna i Göteborg dieselelektriska, det vill säga har 

dieselmotorer som driver generatorer som i sin tur driver elmotorer. De är förberedda 

för att kunna drivas med batteri i framtiden.  

Målet i trafikförsörjningsprogrammet är att minska koldioxidutsläppen per person-

kilometer med minst 80 procent från 2006 till 2020. Figur 18 på nästa sida visar att 

koldioxidutsläppen för 2018 är på samma nivå som 2017, det vill säga har minskat med 

72 procent sedan 2006. 

Efter flera år med minskade koldioxidutsläpp fortsätter alltså inte utsläppen att minska 

under 2018. Troligen beror det på att trafikföretagen på grund av prisutvecklingen i 

högre utsträckning valt RME istället för HVO. Båda drivmedlen räknas som förnybara 

men koldioxidminskningen skiljer sig åt mellan dem. RME har något sämre 
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klimategenskaper än HVO. I äldre trafikavtal är kravet att trafiken ska utföras med 

förnybart drivmedel medan nyare avtal har ett krav på att minska koldioxidutsläppen. 

Möjligheterna att nå målet om 80 procents minskning till 2020 har blivit något mer 

osäkra under 2018. 

 

Figur 18 Procentuell minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med år 2006 
Källa: Västtrafik, Frida miljödatabas 
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Källförteckning 

• Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU) är en årligen 

återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag utgörs av ca 

12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och 

erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. 

 

• Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till syfte att lagra, samman-

ställa, visa och följa upp information rörande fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och 

avtals- och miljökrav. 

 

• Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning 

som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I Sverige genomförs ca 70 000 intervjuer 

löpande per år varav ca 25 000 med personer som reser kollektivt minst en gång i månaden. 

 

• Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år 

bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Frågorna har tonvikt på attityder och 

beteenden inom områdena offentlig service och medier. SOM-institutet som utför 

undersökningen är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 

1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält 

för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.  
 

• Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift 

att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa 

effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. 

 

• Västtrafik, egen statistik. 

 

 



Kollektivtrafik och infrastruktur

Västra Götalandsregionen

2019-01-31

Lä ge sra p p ort 2 01 8
Trafikförsörjningsprogrammets strategier och
utvecklingsområden



 
2   

Förord 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg att ge 
invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar 
samhällsutveckling.  

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Denna rapport är en del i den årliga avstämningen 2019 och ger en lägesrapport över hur 
arbetet fortskrider inom antagna strategier kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och 
för de prioriterade utvecklingsområden som finns i programmet. 

Trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 finns på Västra Götalandsregionens 
hemsida; www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

 

Ulrika Bokeberg 

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur 
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1. Beslutade strategier - lägesrapport 
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål med fyra delmål. 

 

Till programmet finns ett antal strategier som konkretiserar trafikförsörjningsprogrammets 
intention och viljeinriktning. Strategierna som ska ses som en del av 
trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur målen i programmet ska nås inom olika 
områden. Samtliga strategier finns samlade på www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport gällande trafikförsörjningsprogrammets tillhörande 
strategier: 

 Pris- och sortimentsstrategi, steg 1 beslutad 2014,  
ny zonstruktur beslutad 2018 

 Målbild tåg 2035, beslutad 2013 

 Landsbygdsutredning – servicenivå på landsbygd, beslutad 2014  

 Miljö- och klimatstrategi, beslutad 2018 

 Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, beslutad 2018 

 Strategier för stadstrafiken i regionens fem pendlingsnav, tre beslutade 2016–

2018 och två under framtagande 

 

  

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik
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Pris- och sortimentsstrategi 

Västra Götalandsregionens pris- och sortimentstrategi ska ge ett enklare och mera rättvist 
prissortiment för Västtrafik. Pris- och sortimentstrategin består av två steg, där steg 1 
beslutades i regionfullmäktige i februari 2014. Avseende steg 2 med ny zonstruktur fattade 
regionfullmäktige beslut i november 2018. 
 
Lägesrapport: 
Under 2018 har dels appen Västtrafik To Go utvecklats med fler tjänster och biljettslag. 
Vidare har ett förslag till ny zonstruktur förankrats i de delregionala kollektivtrafikråden 
(DKR) samt i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) som ställde sig bakom förslaget 
i maj 2018. Regionfullmäktige fattade beslut om den nya zonstrukturen i november 2018. 
Beslutet innebär att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner, vilket innebär en 
kraftig förenkling jämfört med idag. Västtrafik kommer att arbeta med genomförandet 
under 2019 och 2020. 

Målbild tåg 2035 
Målbild tåg 2035 är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet avseende 
tågtrafikutvecklingen i Västra Götaland. Målsättningen är att tågtrafiken år 2035 ska klara 
tre gånger fler resenärer jämfört med år 2006. Målbild tåg visar på en viljeriktning 
beträffande utvecklingen av tågtrafiken fram till år 2035 där trafikeringsmål och 
tillkommande infrastrukturbehov preciseras. År 2035 är Västra Götaland ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa som erbjuder god livskvalitet och goda 
förutsättningar för näringsliv och arbetsmarknad, och detta ska tågtrafiken starkt bidra till. 

Lägesrapport: 
Fokus under 2018 har varit att komplettera Målbild Tåg 2035 med mål om att öppna nya 
stationer. Detta gjordes genom ”Västtågsutredningen” som beslutades i regionfullmäktige 

under 2018. Beslutet innebar att Målbild tåg 2035 kompletterades med mål om att öppna 
nya stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, Frändefors, Hillared, Länghem och 
Grimsås. Utöver det så arbetar Västtrafik vidare enligt genomförandeplan för tåg 2020 och 
utvecklar tågtrafiken i enlighet med den. 

Landsbygdsutredningen 
Landsbygdsutredningen har tagits fram, och beslutats, av kollektivtrafiknämnden i samråd 
med Västra Götalands kommuner. I denna utredning fastställs vilket lägsta utbud av 
kollektivtrafik du kan vänta dig om du bor på landsbygden. Ett grundutbud för 
kollektivtrafiken är viktigt, för att till exempel äldre, ungdomar och andra utan tillgång till 
bil, ska kunna nå service som vårdcentraler, apotek och livsmedelsbutiker. 

Lägesrapport: 
Under 2017 utvärderades landsbygdsutredningen och det kunde konstateras att 
grundutbudet som utlovas i utredningen är infört överallt. Detta innebär att samtliga 
kommuner har närtrafik med minst fem resmöjligheter per vardag och linjetrafiken är 
utbyggd i enlighet med tätortsstorleken. Fokus för Västtrafik har därefter varit att se på 
möjliga utvecklingssteg för att integrera den anropsstyrda trafiken i linjetrafiken med 
särskilt fokus på att utveckla närtrafiken. 
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Miljö- och klimatstrategi  
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för minskad miljö- och 
klimatpåverkan i kollektivtrafiken i Västra Götaland, och är en del av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Strategin anger mål fram till 2035 med 
delmål för 2025 och 2030. 

För att nå målen i strategin krävs en omfattande övergång från förbränningsmotorer till 
eldrift i stadstrafik med buss, viss båttrafik och tågtrafik på oelektrifierad bana. 
Prioriteringen av drivmedel är el, biogas, flytande biodrivmedel. Teknik, kostnader, 
geografiska förutsättningar med mera kan dock påverka möjligt införande. 

Lägesrapport: 
Under 2017 gjordes en revidering av Miljö- och klimatstrategin, vilken sändes ut på remiss 
våren 2018. I oktober 2018 antogs den reviderade strategin av kollektivtrafiknämnden.  

Strategin genomförs framför allt genom de krav som Västtrafik ställer i nya 
trafikupphandlingar. Den ökade elektrifieringen som krävs för att målen i strategin ska nås 
innebär att hela trafiksystem måste förändras och att laddinfrastruktur och fordonsdepåer 
måste optimeras för att undvika stora kostnadsökningar. Framdrivningsteknik och 
drivmedel inom kollektivtrafiken är i en utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och 
klimatpåverkan som följd. Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av 
mål och kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling. 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor beslutades av kollektivtrafiknämnden 
i oktober 2018 och ersätter därmed strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Strategin innebär ett strukturerat och systematiskt sätt att arbeta utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. Nu pågår arbetet med att implementera strategin inom 
Västtrafik och avdelning kollektivtrafik och infrastruktur. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har det förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 
2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades under hösten av kollektivtrafiknämnden och 
har därmed ersatt den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. 
Under hösten har Västtrafik påbörjat arbetet med en handlingsplan för genomförandet av 
strategin. Parallellt har avdelning kollektivtrafik och infrastruktur påbörjat arbetet med att 
ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i strategisk planering för att 
svara upp mot ett av delmålen i strategin. Under hösten testades modellen i bland annat 
arbetet med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och 
en modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019. 
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Strategier för stadstrafiken i regionens fem utpekade pendlingsnav 
För naven i varje delregion; Göteborg/Mölndal/Partille (GMP), Trollhättan/Vänersborg 
(Tvåstad), Uddevalla, Borås och Skövde finns särskilda stadstrafikforum, där politiska 
företrädare för parterna möts 2–4 gånger per år för samverkan kring frågor som bedöms 
relevanta för stadstrafikens utveckling. Detta görs som en del av stadens utveckling och 
som en del i kollektivtrafiksystemet som helhet. 

Inom respektive stadstrafikforum har eller ska en kollektivtrafikplan/målbild tas fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och beskriver hur 
kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med stadsutvecklingen. Målsättningen är 
att stödja en hållbar region- och stadsutveckling och öka andelen hållbara resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.  

Lägesrapport: 
Göteborg, Mölndal och Partille: Målbild Koll2035 antogs av parternas respektive 
fullmäktige under vintern/våren 2018. Några av målbildens infrastrukturobjekt har fått 
delfinansiering i Sverigeförhandlingens storstadspaket för Göteborg. En genomförandeplan 
för första etappen av målbilden 2020–2024 kommer att tas fram gemensamt av parterna 
under 2019. 

Trollhättan/Vänersborg: Kollektivtrafikplanen är ute på remiss till slutet av februari 2019 
och målet är att den ska antas av parterna innan sommaren. Resandeutvecklingen har varit 
god och högre än målet för 2018. Kundnöjdheten med senaste resan är  mycket hög men 
trygghet ombord sjunker. En orsak kan vara att det börjar bli väldigt fullsatt och det är 
kapacitetsproblem i trafiken. 

Uddevalla: Arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan pågår för fullt och målet är att 
parterna ska anta planen under hösten 2019. Planering inför införandet av fem nya elbussar 
(med depåladdning) till juni 2019 pågår för fullt. Resandeutvecklingen har varit svagt 
positiv men har vikit lite neråt under hösten 2018. Kundnöjdheten för senaste resan ligger 
högt. Efter de negativa ordningshändelser som skett under året har en utökad samverkan 
startats för hantering av de viserings- och ordningsstörningar som skett. 

Borås: 2016 antogs Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås. Under 2018 har 
automatisk trafikanträkning införts på alla stadsbussar. Under året har dessutom planering 
för att införa elbuss på linje 2 pågått. En genomförandeplan med sikte på 2025 kommer att 
tas fram gemensamt av parterna under 2019. Borås har också under året studerat 
förutsättningar för att införa självkörande bussar och planerar att under 2019 göra ett 
”livetest”. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035 antogs av parterna 
under hösten 2018. Nu ska en genomförandeplan tas fram. Under 2018 har antalet resor i 
stadstrafiken ökat markant jämfört med föregående år. Antalet arbetspendlare i 
stadstrafiken ökar och det höga ungdomsresandet under sommaren har hållit i sig under 
hösten. Kapacitetsproblem hanteras genom större fordon. Framkomligheten och 
tillgängligheten i och till Skövde ökar för bilister, vilket kan komma att påverka 
resandeutvecklingen framöver.  

 

Siffror för resandeökning och nöjdhet återfinns i den årliga uppföljningen.  
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2. Prioriterade utvecklingsområden – lägesrapport 
I trafikförsörjningsprogrammet 2017–2020 finns sex prioriterade utvecklingsområden, som 
ska vara i fokus de närmsta åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet. De 
delregionala kollektivtrafikråden ska involveras i arbetet och kommunerna spelar en viktig 
roll för möjligheterna att nå målen. De prioriterade utvecklingsområdena är: 

 samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 

 samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 

 hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av 
färdsätt 

 pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
 principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav 

 strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social 
hållbarhet 

 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport för respektive utvecklingsområde. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafikplanering och övrig 
samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Det handlar dels om att kollektivtrafiken 
ska kunna utvecklas effektivt, dels om kommunernas förutsättningar för att utveckla ny 
bebyggelse. Det kräver ömsesidigt kunskapsbyggande i syfte att ta fram tydligare principer 
och processer för parterna gällande kollektivtrafikutbud och bebyggelse. 

Lägesrapport: 
Hösten 2016 startade Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik en arbetsgrupp 
med representation från de fyra delregionala kollektivtrafikrådens tjänstemannanätverk 
samt Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har identifierat utmaningar och tagit fram förslag på 
aktiviteter inom utvecklingsområdet.  

Under första halvåret 2018 har ett arbete gjorts för att hitta goda exempel på kommunala 
planeringsprocesser där kollektivtrafiken kommit in på ett bra sätt. Det visade sig vara 
svårt, men resultatet av genomförda intervjuer har gett arbetsgruppen ett bra underlag för 
fortsatt utveckling av bättre samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafik. 
Arbetsgruppen har även genomfört en kartläggning över hur andra regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och organisationer arbetar med avsiktsförklaringar kopplat till 
kollektivtrafiken.  

Ett arbete med att ta fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kollektivtrafiken i 
samhällsplaneringen som riktar sig till kommunala tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn har påbörjats och beräknas bli färdigt under första halvan av 
2019. 
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Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Det finns potential att öka 
servicenivån på landsbygd ytterligare genom samordning med skolskjutsar. De utredningar 
som gjorts visar att det inte finns en lösning som passar alla kommuner. Samordningen bör 
därför ske genom samråd mellan Västtrafik och respektive kommun utifrån geografiska 
och demografiska förutsättningar, inför upphandlingar, där både kommunen och Västtrafik 
strävar efter bästa möjliga totallösning för invånarna. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har Västtrafik fortsatt sitt interna arbete med att tydliggöra hur de arbetar med 
samordning mellan skolskjuts och allmän kollektivtrafik. Arbetet beräknas slutföras under 
våren 2019. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Boråsregionen och Västtrafik startat ett 
arbete för att utveckla samordning av skolresor inom delregionen. Detta efter att 
Boråsregionen i föregående års avstämning signalerat att delregionen gärna engagerar sig 
mer i utvecklingsområdet. När arbetet har kommit igång ordentligt kommer övriga 
delregioner att bjudas in för dialog. 

Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare 
kombinationer av färdsätt 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafiken är ofta – men inte 
alltid – det hållbara alternativet, ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt 
utvecklingsområde är att kombinera färdsätt smartare. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala 
förutsättningar och behov, geografiskt och hos olika resenärsgrupper, för såväl 
vardagsresor som resor inom turism och besöksnäring. Det innebär fortsatt hög prioritet för 
samverkansprojekt för utveckling av nya tjänster för att underlätta för samåkning, 
bilpooler, cykelpooler osv. Därtill krävs systematiskt beteendepåverkande arbete. 

Lägesrapport: 

Hållbart resande väst 
Hållbart resande väst (HRV) har under tre och ett halvt år blivit en aktiv aktör inom 
området hållbart resande i Västsverige och Sverige. 2018 låg HRV:s fokus på att fungera 
som stöd och kunskapskälla för kommunerna genom att erbjuda projekt, kunskapsstöd och 
nätverk, men även genom att ta fram kunskapsunderlag som cykelpotentialstudien. HRV 
har också drivit påverkansarbete kopplat till hållbart resande i olika forum. Under 
Almedalsveckan höll HRV ett välbesökt seminarium som handlade om hinder för hållbart 
resande samt deltog i flera paneldebatter. Projekt som genomfördes under året var 
Vintercyklist, Cykelvänlig arbetsplats, Buss ohoj! och På Egna Ben. HRV har spridit 
kunskap i ämnet hållbart resande genom hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. 

Nytt för 2018 var att HRV arbetade efter tre prioriterade områden; Hållbart resande på 
landsbygd, hållbart resande i tjänsten och för de anställdas resor till och från 
arbetsplatsen samt aktiv mobilitet för barn och unga. Dessa prioriterade områden har legat 
till grund för utveckling av projekt, aktiviteter och samarbeten under året.  

Sedan tidigare år har HRV identifierat en svårighet i att engagera fler kommuner att bli 
aktiva samarbetspartners. Ofta är det samma kommuner som är med i flera av de projekt 
HRV erbjuder. Det finns ett stort intresse hos kommunerna men oftast finns inte tillräckligt 
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med personella resurser. HRV har även märkt att möjligheterna för kommunerna att delta i 
flera projekt samtidigt är små. För att kunna växla upp arbetet ytterligare har HRV ansökt 
och blivit beviljade medel från Energimyndigheten. Fram till november 2020 kommer två 
projektledare att arbeta med att växla upp HRV:s arbete i hela regionen. Total 
projektbudget är 2,8 miljoner kronor. 

2018 startades även ett annat stort projekt upp – KomILand. Det är ett tvåårigt projekt med 
finansiering från VINNOVA kring kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre 
tätorter. Tester med flera mobilitetstjänster i samma plattform kommer att testas på 2–4 
orter i Skaraborg. Total projektbudget är 11 miljoner kronor.  

Mer information om hållbart resande väst finns på www.vgregion.se/hrv. 

Kombinerad mobilitet 
Västtrafik har kollektivtrafiknämndens uppdrag att utveckla kombinerad mobilitet som 
tjänst. Arbetet innefattar att öppna upp för tredjepartsförsäljning för att fler aktörer ska 
kunna bygga kombinerade tjänster. Under 2018 har piloter med samarbetspartners 
genomförts för att få kunskap och lärdomar utifrån perspektiven kund, teknik och 
affärsmodell. Detta med ambition att vara redo att öppna upp för tredjepartsförsäljning i 
kontrollerad form under 2019.  

Teknisk utveckling och anpassning av biljettsystemet till nationell Biljett- och 
betalstandard (BoB) har gjorts på Västtrafiks digitala försäljningsplattform, som ett viktigt 
steg för att digitalt kunna tillgängliggöra biljettutbud. En pilot har genomförts i samarbete 
med Parkeringsbolaget Göteborg och under en testperiod var det möjligt att köpa och 
validera västtrafikbiljett i en extern digital app. Västtrafik har tillsammans med Borås stad 
genomfört ett pilotprojekt med hyrcyklar i staden under maj-nov 2018, för att stärka 
cykelns koppling till kollektivtrafiken. Ytterligare piloter har startats med inriktning på 
nyinflyttade i BRF Viva och tjänsteresor inom SDF Väster Göteborg. Kollektivtrafik 
kommer att vara en del av en mobilitetstjänst för dessa grupper tillsammans med bil- och 
cykelpool. 

Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 
pendlingsnav 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Strategier för att möta befolkningstillväxten och uppnå ökad marknadsandel för hållbara 
resor behöver utvecklas ytterligare. Samråd sker politiskt i stadstrafikforum för respektive 
pendlingsnav i Västra Götaland. För dessa tätorter handlar det dels om att skapa effektiva 
och goda förbindelser för de som pendlar in från resten av regionen, dels att stödja 
stadsutvecklingen.  

Lägesrapport finns i avsnitt strategier under rubriken Strategier för stadstrafiken i 
regionens fem utpekade pendlingsnav 

  

http://www.vgregion.se/hrv
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Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Steg 1 i pris- och sortimentstrategin, som beslutades i februari 2014, syftade till att göra 
resandet med kollektivtrafiken enklare för resenären. Förenklingar i form av färre tillägg 
och varianter av färdbevis, enhetligare regler för kommunala tillköp, rabattsatser, möjlighet 
att köpa färdbevis i mobilen och att avskaffa check-ut är sådant som redan är i huvudsak 
genomfört. 

Steg 2 av pris- och sortimentstrategin handlar om att se över zonsystemet till något som 
upplevs som enklare och mera rättvist än dagens indelning, att utveckla biljettsamverkan 
för att underlätta resor över länsgräns samt fortsatt utveckling av försäljningskanaler och 
information till resenären om hur och var man kan köpa biljetter och resa med 
kollektivtrafiken. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Pris- och sortimentsstrategi 

Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; 
social hållbarhet 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Västra Götalandsregionen har gjort 
en utredning som visar att åtgärder för funktionsnedsatta även gynnar andra grupper i 
samhället. Den visar att ytterligare åtgärder krävs, framförallt när det gäller att öka 
tryggheten för olika resenärsgrupper. Ökad kunskap och utveckling av ett strukturerat 
arbetssätt krävs dock för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder (barn/äldre). Här ingår att utveckla kollektivtrafikens roll som ett verktyg för 
integration, jämställdhet och att stärka barns rättigheter. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
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  ÄRENDE 12 
   
Handläggare Linda Bergholtz Utfärdat 2019-06-04 
Telefon  0729-649697  
Epost  linda.bergholtz@borasregionen.se Dnr SKF001 

Politisk beredningsgrupp medicintekniska produkter  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
enligt valberedningens förslag 
 

Ärendebeskrivning 
I samband med att det nya ledningsrådet för medicintekniska produkter (MTP) bildades vid årsskiftet, 
inrättades även en ny politisk beredningsgrupp. Beredningsgruppen arbetar på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna och rapporterar till det politiska samrådsorganet, SRO. 
Gruppen har följande uppdrag: 
 

• Främja samverkan mellan VGR och länets kommuner inom det medicintekniska området 
• Bevaka strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system 
• Ta ställning till principiella ekonomifrågor 
• Ge rekommendationer till utökade samarbetsformer mellan VGR och länets kommuner inom det 

medicintekniska området samt säkerställa att samarbetet följs upp 
• Ge rekommendation om principiella förändringar gällande regelverk för förskrivning avseende 

MTP 
  
Kommunerna företräds av en representant vardera från de fyra kommunalförbunden samt en representant 
från Göteborgs stad. VGR företräds av fem representanter, där två ledamöter utses från hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen, en ledamot från ägarutskottet, en ledamot från hälso- och sjukvårdsnämnderna samt en 
ledamot från servicenämnden. 
 
Valberedningens föreslår Mats Palm (S) som representant för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund.  



 
 
  ÄRENDE 13 
   
Handläggare Joakim Svärdström Utfärdat 2019-06-05 
Telefon  0768-171782  
Epost  joakim.svardstrom@borasregionen.se  

Tjänstemannarepresentant till utredningsgrupp för stråk  
Göteborg-Borås 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar 
 
att utse en tjänsteperson som ordinarie företrädare för kommunalförbundet i utredningsgrupp för stråk 
Göteborg-Borås  
    
att kansliet fortsätter att verka för att få en ytterligare representant till utredningsgruppen. 
 

Ärendebeskrivning 
Utredning inför utbyggnad av järnvägen i stråket Göteborg – Borås pågår med förnyad kraft. Dels i en 
lokaliseringsutredning för kommande höghastighetsbana, dels i en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) gällande 
nyttjande och förstärkning av befintlig järnväg ”Kust till Kust”. 
 
I syfte att gemensamt utreda och belysa såväl nationell som regional nytta har Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen upprättat ett samverkansdokument. I enlighet med samverkansdokumentet skall ett 
antal utredningar och analyser genomföras. Resultat från dessa samt framtagande av alternativa scenarier 
skall utgöra grund för kommande politiska prioriteringar. 
 
Arbetet med utredningar och analyser kommer att genomföras av en utredningsgrupp som enligt 
Trafikverkets önskan skall bestå av två representanter från Trafikverket, två representanter från Västra 
Götalandsregionen samt en representant per kommunalförbund (Göteborgsregionen och Boråsregionen) 
där Trafikverket leder arbetet. 
 
Kommunalförbundets presidium anser att två personer skall representera Boråsregionen i arbetet, då med 
en ordinarie tjänsteman samt en ersättare med närvarorätt. Anledningen är minskad sårbarhet och att  
Kommunalförbunden bör ha samma antal deltagare som övriga parter i utredningsgruppen. Arbetet med 
att från Boråsregionen få två representanter till gruppen pågår.  
 
Förväntan på den utsedda representanten/-erna från Boråsregionen är att vara väl insatt i stråket 
Göteborg-Borås-Jönköping, ha kunskaper om stråkets nuvarande status och dess utvecklingspotential 
samt vana att ta fram underlag för politisk förhandling och prioritering. 
 
Utredningsgruppen skall kontinuerligt rapportera till den politiska stråksamverkansgruppen. Den utsedda 
representanten/-erna skall kontinuerligt återrapportera till presidium och Direktion.  
 
Kansliet har påtalat önskemål till Trafikverket och VGR om att få utse två representanter utan att hittills 
nå framgång. Kansliet bör därför ges uppdrag att genom förnyade kontakter med huvudmännen försöka 
finna en lösning där ytterligare en ersättare ges möjlighet att representera Boråsregionen. 



                                        Anmälningsärenden 
2019-06-14 

 
Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
190412 1. Borås Stad Revisionsberättelse Årsredovisning 2018 
190415 2. Borås Stad Revisionsredogörelse Årsredovisning 2018 
190415 3. Ulricehamns kommun Reviderad ansökan Gränsbygd Sjuhärad 
190424 4. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 190404 
190424 5. Ulricehamns kommun Rekvisition Världscupen 
190425 6. Skolverket Beslut om bidrag Navet science center 
190429 7. Verksamhetsgranskning Begäran om utlämnande av allmän handling 
190430 8. Västra Götalandsregionen Remiss Kulturstrategi Västra Götaland 
190430 9. Borås Stad Rekvisition Hållbar landsbygd Sjuhärad 
190503 10. Ulricehamns kommun Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190503 11. Marks kommun Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190503 12. Västra Götalandsregionen Miljömiljonen 2018 
190506 13. Tranemo kommun Inspel Mindre vägnätspotten 
190506 14. Tranemo kommun Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190506 15. VästKom  Protokoll föreningsstämma 
190508 16. Europakorridoren Bekräftelse på mottagen begäran om utträde 
190508 17. Svenljunga kommun Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190508 18. Borås Stad Tvist Borås Stad – SÄS, Närvårdssamverkan 
190510 19. Borås Stad Rekvisition Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
190515 20. Tandvårdsstyrelsen Beslut Bemanning politiska samrådsgrupper 
190515 21. Borås Stad Yttrande Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 
190516 22. Herrljunga kommun Inspel Mindre vägnätspotten 
190524 23. Marks kommun Beslut överenskommelse munhälsa och uppsökande tandvård 
190603 24. Ulricehamns kommun Rekvisition Gränsbygd i Sjuhärad – Slaget på Åsundens is 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
190415 25. Medlemskommunerna Årsredovisning 2018 
190423 26. Fackliga organisationer Protokoll överläggning lönerevision 2019 
190426 27. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2019-04-16 samt anslag 
190503 28. VästKom Val av ledamot Samrådsorganet SRO 
190506 29. Europakorridoren Begäran om utträde 
190524 30. Ung Företagsamhet Svar på skrivelse 

 
Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
190305 31. Avtal Alamedan, Ny kulturplan för Boråsregionen Regionutvecklingschef 
1904-1905 32. Sju avtal mellan Medarbetacentrum och Borås Stad Verksamhetschef MC 
190412 33. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Svenljunga kommun Verksamhetschef MC 
190429 34. Utlämnande av allmän handling Administrativ chef 
190429 35. Ansökan om förlängning av tidsperiod förstudie Regionalt 

traineeprogram inom e-handel och logistik 
Regionutvecklingschef 

190501 36. Avtal mellan Medarbetarcentrum och samtliga medlemskommuner Verksamhetschef MC 
190506 37. Avtal M4Traffic, Förstudie trafikplan Förbundsdirektör 
190507 38. Avtal Frontkick AB, Föreläsare Navet science center Verksamhetschef Navet 
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190514 39. Avtal mellan Medarbetarcentrum och Tranemo kommun Verksamhetschef MC 
190520 40. Ansökan om revidering av tidplan och budget för projektet Hållbar 

Landsbygd Sjuhärad  
Regionutvecklingschef 

190521 41. Avtal HHGS HandelsConsulting AB, Kartläggning av 
kontaktuppgifter, Navet science center 

Verksamhetschef Navet 

190527 42. Avtal Pelle Pellby AB, Framtida finansieringsmodell 
verksamhetsstöd 

Regionutvecklingschef 

190603 43. Avtal Säkra Borås KB, Löneväxling Förbundsdirektör 
190604 44. Avtal Lenimentus AB, Utbildning i klinisk bedömning samt 

beslutsstöd 
Förbundsdirektör 
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