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Pressmeddelande tillväxtmedel 2020 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fattade den 8 november 

beslut om att fördela delregionala tillväxtmedel för år 2020 till 13 olika regionala 

utvecklingsprojekt. Det totala beloppet som ska fördelas uppgår till 12 mnkr. 

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som ska bidra till utveckling och 

tillväxt i Sjuhärad. Det sker enligt en överenskommelse som Boråsregionen tecknar med Västra 

Götalandsregionen för att formera genomförandet av Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och 

utveckling i Västra Götaland 2014 - 2020. 

Årets utlysning avser 2020 års tillväxtmedel och fördelning sker enligt den nya behovsstyrda 

tillväxtmodellen som Direktionen beslutade att införa från år 2020. Uppdraget är en del av en 

process med målet att öka tydlighet, målstyrning och ansvarsfördelning kopplat till Boråsregionens 

tillväxtmedel. Valet att finansiera vissa insatser och inte andra baseras på behov som finns i 

regionens näringsliv, samt hur insatserna ska bidra till att möta dessa.  

De utmaningar som identifierats med förslag på insatser är Innovation och konkurrenskraft, 

Stimulera entreprenörskap och nyföretagande, Främja tillgången av finansiering för tillväxt, 

Kompetensförsörjning samt insatser för att öka Sjuhärads attraktionskraft. 

Utgångspunkten för tilldelningen av tillväxtmedlen är att de 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.                                                                                                                               

Tillväxtprojekten spänner alltifrån forskning om nästa generations textila produkter, att vitalisera 
stabila företag, koppla ihop företag med forskning- och utvecklingsmiljöer, öka inflödet av kapital i 
tillväxtföretag, tillgodose regionens växande näringsliv med rätt yrkeskompetens till att skapa en 
hållbar destination genom att uppmuntra invånarna i Sjuhärad att ”hemestra”.  
Disponibelt belopp för 2020 år utlysning uppgår till 12 mnkr. Det sker en uppväxling av de 

tillväxtmedel som region och kommuner bidrar med 1 x 3 dvs en insatt miljon växlas upp till tre 

miljoner som investeras i regional utveckling i Sjuhärad. Västra Götalandsregionen, högskolor, 

statliga inst., EU-medel, egna arbetsinsatser, ideella insatser privat medfinansiering bidrar till 

uppväxlingseffekterna.  Detta år har samverkan mellan olika aktörer i regionen ökat och nya aktörer 

som vill delta i att utveckla vår region har tillkommit som Högskolan i Skövde, Stiftelsen Proteko, 

Inkubatorn, E-handelsstaden, Almi och Coompanion. Ett aktivt samarbete sker för att genomföra 

projekten med flera av organisationerna inom innovationssystemet i Sjuhärad. Det sker en 

gemensam kraftsamling för att skapa möjligheter till företagsutveckling, säkerställa kunskap och 

kompetens och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och innovativ region att bo, leva och verka i samt 

besöka.  



- Särskilt glädjande är att den nya behovsstyrda tillväxtmodellen lett fram till att samverkan mellan 

aktörer ökat men även till att nya aktörer tillkommit säger Annette Carlson ordförande i Beredningen 

för hållbar regional utveckling.  

- Det är viktigt att påpeka att uppväxlingseffekten av satsade 12mnkr. Härigenom investeras uppåt 36 

mnkr i Sjuhärads fortsatta regionala utveckling säger Malin Carlsson ordförande i Boråsregionens 

direktion.  

- Det är mycket positivt att så många aktörer ansökt för att bidra till gränsöverskridande 

samverkansprojekt i Boråsregionen som bidrar till regional utveckling säger Magnus Haggren. 

 

Sakupplysningar: Magnus Haggren Förbundsdirektör 0733-06 04 46   
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Insats: Innovation & 

konkurrenskraft 

Sökande Söker 2020 Beslut 

tilldelning  
 

Kontakt 

Smart Textiles & DO- 

Tank Center  

Högskolan i Borås 

– Smart Textiles i 

samverkan med företag 

i Borås, Ulricehamn, 

Mark, Varberg. 

3 000 000   3 000 000 Susanne 

Nejderås  

0334354565 

 

Företagsrevitalisering 

i Boråsregionen & 

Fyrbodal 

Högskolan i 

Skövde i samverkan 

med Connect Väst & 

Almi 

442 500     442 500 Christian 

Jansson 

0738001584 

Hållbarhet för att 

stärka näringslivet i 

Sjuhärad 

Inkubatorn i Borås 
i samverkan med Almi, 

Connect, Drivhuset, 

Coompanion, IUC, 

Miljöbron 

377 750    377 750 Maria Åhman 

0708211595 

 

SMART – Smart 

industri Sjuhärad 

IUC i Sjuhärad AB 

i samverkan med 

RISE, Science Park, 

Inkubatorn, Almi, 

Connect 

1 980 000  1 980 000 Jan 

Andersson 

0705599953 

Creative Innovation Creative Cluster i 

samverkan med RISE 

 

850 000 850 000 Ingrid Nyman 

0768887103 

 

 

Insats: Stimulera 

entreprenörskap och 

nyföretagande 

Sökande Söker 2020 Beslut 

tilldelning 

Kontakt  

Drivhuset 

FRAMSTEG! 

Stiftelsen Drivhuset 

i Borås  

803 500     430 000 Beviljas medel 

för 2 av 4 

delprojekt 

Sarah Norving 

0702527754 

 

  



Insats: Främja 

tillgången av 

finansiering f tillväxt 

Sökande Söker 

2020 

Beslut 

tilldelning  
 

Kontakt 

Tillväxt och 

finansiering för 

ägarledda företag 

Connect Sverige 

Region Väst i 

samverkan med 

Almi, Inkubatorn 

1 514 500  1 514 500 Anders Frisk 

0762043690 

 

 

Insats: 

Kompetensförsörjning 

Sökande Söker 2020 Beslut 

tilldelning 

Kontakt 

Kompetensslussen II Stiftelsen Proteko 2 370 000  
 

2 100 000 Christian Lundell 

0739602626 

Regionalt 

Traineeprogram inom 

e-handel/logistik/IT 

E-handelsstaden 

Borås ekonomiska 

förening (Borås & 

Svenljunga) 

170 000 
 

170 000 Karina Andersson 

0730232218 

7H Kompetens Miljöbron i 

samverkan med 

Chalmers, GU, 

Högskolan Borås 

YH i Borås 

450 000 450 000 Olivia Sandström 

0766121753 

 

Insats: Sjuhärads 

attraktionskraft 

Sökande Söker 2020 Beslut 

tilldelning 
 

Kontakt 

Lokalekonomiska 

analyser för stärkt 

attraktionskraft 

Sjuhärad 

Coompanion 

Kooperativ utv. i 

samverkan med alla 

kommuner + förenin 

173 000  173 000 Kerstin 

Hallenrud 

0708177239 

Affärsutveckling för 

besöksnäring och event 

(fd Ulricehamn en 

småstad i världsklass 

Näringsliv 

Ulricehamn AB i 

samverkan med 

Borås TME & USE 

240 467  240 467 *Särskilda villkor 

Helena Haglund 

0766435964 

Hemester i 

Boråsregionen 

Borås TME AB i 

samverkan med 

samtliga kommuner 

 

710 000  710 000 Linda Venhagen 

0761271084 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


