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Underlag:  

- Visions- och avstämningsarbete PV tillsammans med näringslivsenheterna 

- Erfarenheter från Position Västarbetet 2013-2017 

- Delregional genomförandeplan och VP17-18 för Fyrbodal 

- VG2020 plus rapporter/statistik Mats Granér VGR 

- Kommunernas strategier, genom näringslivsenheterna 

- Business Swedens verksamhetsplan och prioriteringar  

 

Faktainhämtning:  

- Invest in Skåne, Invest in Norrbotten och Familjen Helsingborg 

- BRG, Kontigorapport 

- VGR statistik 

- GDP Global 

- Business Swedens experter inom respektive område 

- Våra kommuner (Näringslivsenheterna) 

- The FDI Report 2017 

- Fyrbodalskollegor 

 

MÅL för framtagning av strategi för det investerings- och etableringsfrämjande arbetet inom 

Position Väst under 2017 

 Vår  Inspel från näringslivsenheterna kring strategiska avgränsningar, vision osv 

 28/6  färdigt skelett framtaget, skickas 3-4 personer, inkl. reklambyrå  

 16/8  reflektioner från grupp 1 

 29/8  mail till näringslivsenheterna 

 5/9  avstämning näringslivsenheterna. Revidera. 

Sept   Fyrbodals ledningsgrupp/Anneli Snobl (Anneli fick materialet i oktober och 

 inkom med kommentarer i oktober) 

 

 (Arbetet försenat pga hög belastning i den löpande verksamheten) 

Vår 2017  Grupp 1: Inspel från näringslivsenheterna kring strategiska avgränsningar,      vision 

osv 

okt   Förbundsdirektören inkommer med kommentarer  

Fortsatt arbete försenas p.g.a hög belastning i den löpande verksamheten och rekrytering av ny 

personal. 

2018 

Maj   Förslag 1 lämnat till AU 

Juni    Presenteras på AU-möte  

 Skickas näringslivsenheterna 

. Presenteras för Direktionen. Beslut: skickas på remiss till kommunerna 

September sista datum för remissvar 

November Reviderad plan presenteras på AU-möte 
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1 STRATEGISK PLAN FÖR POSITION VÄST 

Ett av målen i det dåvarande projektet Position Väst 2016-17, som finansierades av Västra 

Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund, var att en långsiktig strategi skulle tas 

fram för det gemensamma företagsetablerings- och investeringsfrämjande arbete som bedrivs 

under varumärket Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. 

Detta är den framtagna strategiska planen, som spänner över åren 2019-2024. 

Planen baseras på Fyrbodals Delregionala plan och årliga Verksamhetsplaner och ska fungera 

som:   

● ett styrdokument vid framtagning av årliga aktivitetsplaner, uppföljningar och 

rapporter  

● ett stöd vid vardagliga prioriteringar, avgränsningar och beslutssituationer 

● ett underlag för både strategisk och daglig kommunikation  

 

Uppnådda resultat av insatser och måluppfyllelse ska följas upp årligen av verksamhets-

ledaren i samverkan med kommunernas näringslivsenheter/etableringsansvariga och 

rapporteras till Fyrbodals Direktion för vidare beslut. 
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2 GEMENSAMT ETABLERINGS- OCH INVESTERINGSFRÄMJANDE ARBETE  
BAKGRUND, DRIVKRAFTER OCH BESLUT  

2.1 BESLUT OM GEMENSAMT KONCEPT OCH VARUMÄRKE TOGS 2013 
 

Sedan 2015 finns ett gemensamt kontor som under varumärket Position Väst - tillväxtzonen 

mellan Göteborg och Oslo - bedriver proaktiv marknadsföring, bygger strategisk samverkan 

och levererar företagsetableringsservice i samverkan med näringslivsenheterna i 17 väst-

svenska kommuner; Bengtsfors, Dals-Ed, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Lysekil, Mellerud, 

Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vara, Vänersborg och 

Åmål. 

Sedan 2016 är Fyrbodals kommunalförbund huvudman för verksamheten, som även finans-

ierades av Västra Götalandsregionen till och med 2017. 2016 skrev kommunalförbundet 

samverkansavtal med det nationella investeringsfrämjande organet Business Sweden för 

kunskapsöverföring och ökat antal internationella företagsetableringar och -investeringar. 

Beslut om att ta fram ett gemensamt koncept för att stärka det företagsetableringsfrämjande 

arbetet och bedriva det under varumärket Position Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och 

Oslo, fattades 2013 av kommunstyrelsens ordförande i kommunerna i Fyrbodal, samt 

Essunga, Grästorp och Vara, som en del av omställningsinsatserna i samband med Saab-

konkursen (Omställningskontoret). 

 

2.2 DÄRFÖR BYGGER FÖRETAG UPP VERKSAMHETER PÅ EN NY PLATS ELLER INVESTERAR  

I BEFINTLIGA FÖRETAG GENOM UPPKÖP  
 

Företag påverkas ständigt av, och är mycket lyhörda för, förändringar i omvärlden och på 

olika marknader. Ett sätt att fortsätta utveckla företaget kan vara att etablera helt ny 

verksamhet på en ny plats, antingen genom att bygga upp exempelvis en filial eller ett 

dotterbolag eller genom att investera i ett befintligt företag genom att köpa hela eller delar av 

en verksamhet som redan finns på en för företaget intressant plats/marknad. Detta leder till en 

rörlighet i näringslivet, vilket också innebär att arbetstillfällen ständigt skapas, medan andra 

försvinner. 

Företag väljer att satsa på nya platser utifrån ett flertal mycket varierande kriterier och 

drivkrafter. Förenklat kan sägas att företag söker en plats där deras kalkyler visar att det finns 

rätt resurser, kompetenser och/eller marknader för företagets kommande utveckling och 

tillväxt. Från att ett beslut om att genomföra en nyetablering eller -investering är fattat måste 

urvalsprocessen avseende plats vara snabb och kostnadseffektiv, liksom alla steg fram till att 

ny verksamhet är i full drift. 
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2.3 DÄRFÖR SAMVERKA INOM ETABLERINGS- OCH INVESTERINGSFRÄMJANDE ARBETE 
 

Nyetablerande företag och tillförsel av nytt externt kapital stärker det befintliga näringslivet 

på den plats företaget väljer, fler arbetstillfällen skapas och bevaras och den valda platsens 

varumärke och attraktivitet stärks. Våra kommuner konkurrerar därför med andra kommuner 

i landet och utomlands när det gäller inflyttning av både människor och företag. På samma 

sätt konkurrerar Sverige med andra länder. Konkurrensen är mycket hård och alla vill väljas.   

Kända och attraktiva platser och områden med positiv ekonomisk utveckling, ett starkt 

näringsliv, kompetens inom för företaget intressanta områden, liksom goda livsmiljöer för 

personalen, har tydliga fördelar när plats för nyetablering ska väljas. En särskild fördel har 

platser där företaget redan byggt upp relationer med exempelvis potentiella kunder, leveran-

törer, FoU-aktörer. Ett resultat av en för företaget lyckad nyetablering är inte sällan både att 

företaget gör följdinvesteringar på samma plats, eller i samma land, och att de sprider sitt 

positiva omdöme till sina affärskontakter. Därför är den så kallade eftermarknadsbearbet-

ningen också en viktig del av etableringsservicen.  

Att synliggöra en kommuns eller regions styrkor och erbjudanden till potentiella etablerare-

/investerare är komplext och tidskrävande, vilket ofta blir för kostsamt för en enskild 

kommun. Runt om i landet har därför regionala kontor byggts upp som verkar på uppdrag av 

flera kommuner och aktörer. Alla arbetar för att tydligare paketera och presentera sin regions 

unika styrkor och erbjudanden, vässa samverkansrutiner och bygga smarta strategiska 

samarbeten både regionalt, nationellt och internationellt. Utmaningen är ofta att skapa tydliga 

så kallade värdeerbjudanden riktade till utvalda branscher, i vissa fall även till utvalda 

företag, där en region bedöms ha verklig konkurrenskraft. 

Samverkan är en viktig förutsättning för framgång i etablerings- och investeringsfrämjande 

arbete. Genom gemensam marknadsföring under ett gemensamt varumärke kan hela 

områdets, och de enskilda kommunernas och etableringslägenas konkurrenskraft och 

synlighet stärkas. Kommunerna har olika styrkor, vilka alla sammantaget bygger det 

gemensamma varumärket. Varje kommun kan därmed stärka sitt eget varumärke genom att 

dra nytta av grannkommunernas och helhetens styrkor. Genom väl fungerande samverkan 

kan en konkurrenskraftig och smidig etableringsservice erbjudas, som blir kostnadseffektiv 

både för kommunerna och de etablerande företagen.   
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2.4 DET NATIONELLA ETABLERINGS- OCH INVESTERINGSFRÄMJANDE ARBETET 

- VALDA STYRKEOMRÅDEN 
Det nationella investeringsorganet Business Sweden (BuS) har ett statligt uppdrag att 

attrahera utländska investeringar till Sverige. Så här beskriver de sitt uppdrag: 

”Vi identifierar och skapar affärsmöjligheter för branscher, företag, och innovationer på den 

svenska marknaden. Utländska investeringar stärker svenska kompetenscentra genom att tillföra 

kapital, kunskap och möjligheter till partnerskap, något som i sin tur genererar goda 

exportmöjligheter.  

BuS har genom sitt uppdrag från regeringen ett huvudansvar för den internationella marknads-

föringen av Sverige som mottagare av FDI (Foreign Direct Investments). Detta sker genom en väl 

fungerande organisation i utvalda länder och genom att driva internationella marknadsförings- 

och sökprocesser, kopplade till regionala och/eller nationella investeringsportföljer och regionala 

IPA (Investment Promotion Agencies). BuS har vidare ett huvudansvar när det gäller den 

investeringsorienterade utrednings- och analysverksamheten samt den sammanfattande 

bedömningen av förhållanden och åtgärder som påverkar investeringsklimatet i Sverige. BuS 

arbetar således inte med inhemska företags nyetableringar inom landet.” 

Detta är de styrkeområden som Business Sweden aktivt marknadsför utanför Sveriges 

gränser: 

• Automotive and e-mobility 

• Data centers 

• ICT and Tech 

• Infrastructure and Construction 

  

• Life Sciences 

• Manufacturing 

• New Materials 

• Retail 

2.5 ETABLERINGSFRÄMJANDE INSATSER I VG2020 OCH FYRBODALS 

KOMMUNALFÖRBUNDS DELREGIONALA PLAN 2014-2020 

SAMT VERKSAMHETSPLAN 2018 – STYRKEOMRÅDEN 
 

I Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling, VG2020, ges en 

övergripande beskrivning av regionens näringsliv och man betonar vikten av att driva 

offensiva insatser för att attrahera svenska och internationella investeringar och genom det 

etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland:  

 

“4.2.4 Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland 

Näringslivet i Västra Götaland är i mycket hög grad internationellt orienterat och regionen är ett 

centrum för internationell industri, handel och logistik. Bara i Göteborgsregionen finns över 2300 

utlandsägda företag. Vi ser en tilltagande globalisering framför oss där konkurrens om 

kompetens, kapital, teknik och jobb hårdnar. För territoriet Västra Götaland blir det därför allt 

viktigare att attrahera investeringar från Sverige och från utlandet och att synas på den globala 

kartan.  
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Ambitionen är att vår region har positionerats som en av Europas mest spännande 

tillväxtregioner och ett skyltfönster för hur hållbar tillväxt skapas i praktiken. Fram till 2020 skall vi 

öka de samlade satsningarna i Västra Götaland på att attrahera utländska investeringar och 

utveckla nya och samordnade samverkansprocesser inom prioriterade kluster och 

styrkeområden. Målet är att attrahera strategiska investeringar inom främst FoU eller 

identifierade luckor i för regionen centrala värdekedjor.” 

VGR pekar ut ett antal styrkeområden där regionen anses ha en internationell lyskraft: Life 

science, hållbara transporter och grön kemi. Informations- och kommunikations-

teknologi och färdigheter i hållbar produktion lyfts fram som förutsättningar för fortsatt 

utveckling. VGR har också identifierat utvecklingsområdena marin miljö och maritima 

näringar, material och textil som områden med stor potential att växa till styrkeområden. 

Man nämner också att gröna näringar, förnybar energi, hållbar stadsutveckling, kreativa 

näringar och besöksnäring ger förutsättningar för att skapa en attraktiv och hållbar region. 

I Fyrbodals kommunalförbunds Delregional genomförandeplan 2014-2020 beskrivs nuläget 

för vårt näringsliv och de strategiska valen av åtgärder så här:   

”Det finns högt kunnande i Fyrbodal inom framför allt teknikområdet. Samtidigt förändras 

näringslivet i snabb takt vilket gör att vi inte kan slå oss till ro. För att vara en del av denna 

utveckling är framgångsfaktorerna att fortsätta stimulera entreprenörskap, satsa på 

näringslivsutveckling i befintliga företag och stödja olika former av utvecklingssatsningar som gagnar 

näringslivet. Den redan startade satsningen på starka företagskluster inom exempelvis fordon, flyg, 

maritim sektor, kulturella näringar, turism och miljöteknik måste förvaltas.” 

Även här prioriteras etableringsinsatser som en strategiskt vald åtgärd. Ur Delregional 

genomförandeplan: 

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland 

Nya etableringar i vår region behöver samordnas för att locka fler investeringar. Detta ska ske 

genom att  

• Fortsätta utveckla och implementera ett gemensamt etableringsservicekoncept med 

hemsida och proaktiv marknadsföring samt ett gemensamt mottagningsarbete 

 

2.5.1 Valda fokusområden Position Väst 
Med start i Fyrbodals kommunalförbunds Verksamhetsplan 2018 finns ett antal övergripande, 

långsiktiga mål. I synnerhet tre av dem berör etableringsfrämjande insatser:  

• Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat näringsliv 

• Hållbar samhällsutveckling med väl fungerande samspel mellan stad och land 

• En stark och attraktiv gränsregion 

Bland strategierna för att nå dessa övergripande mål gäller några, helt eller i delar, även 

etableringsfrämjandet:  

• Driva offensiva satsningar för att attrahera investeringar och nyetableringar 

• Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet 

• Samverka för att etablera Fyrbodal som ledande region inom skog och trä, med 

satsningar i nya bioekonomilösningar 

• Samverka för att etablera Fyrbodal som en ledande maritim region (bioekonomi) med 

lösningar inriktade på innovation samt miljöanpassad och hållbar utveckling 



 

                            20181008 

8 

 

• Skapa ett starkt gemensamt varumärke (som fungerar internationellt) 

• Bidra till en växande gränsöverskridande besöksnäring utifrån regionala och nationella 

strategier  

• Utveckla samarbetsformer för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen 

De prioriterade områden som lyfts fram i Fyrbodals Verksamhetsplan 2018 är således skog, 

trä, nya bioekonomilösningar, maritima lösningar inriktade på innovation och hållbar 

utveckling, hög kvalitet på IT-infrastrukturen främjande hållbarhet, en växande gränsöver-

skridande besöksnäring och samverkan för att attrahera företagsetableringar till gräns-

regionen.  

Dessa områden finns redan sedan tidigare med i det proaktiva arbete som hittills genomförts 

inom Position Västsamarbetet. Utöver dessa har marknadsföringssatsningar även genomförts 

inom logistik och lager, riktade till främst svenska och norska aktörer. Inom Automotive 

börjar det internationella intresset växa för klustret i vår region igen och vi arbetar därför med 

detta främst tillsammans med BRG och BuS.  

 

Ytterligare ett område där vi arbetar proaktivt är etableringar av elintensiva verksamheter, 

vilket kommer att främja IT-infrastrukturen, men även erbjuda hållbar energiförsörjning av 

mycket energikrävande verksamheter. På grund av globala drivkrafter såsom digitalisering, 

Internet of Things, eldrivna fordon med mera växer efterfrågan på bra platser för datacenter 

och fabriker för tillverkning av batterier samt nya material. Dessa verksamheter är mycket 

elintensiva, varför de av hållbarhetsskäl bör drivas av förnybar energi och ha lösningar för 

hantering av överskottsvärme, något vi kan erbjuda i vår region. Även här sker arbetet i 

samverkan med regionala och nationella aktörer.  

Sammanfattningsvis bidrar vi till att synliggöra (gräns-)regionen för företagsetableringar med 

fokus på miljöanpassad och hållbar utveckling.  

Etableringsförfrågningar som inkommer till Position Västkontoret hanteras oavsett bransch, 

vilket innebär att alla branscher hanteras reaktivt, utom några där vi valt att arbeta med 

proaktiva insatser.  

Vid framtagningen av denna strategi (hösten 2018) är följande fokusområden valda för 

proaktiva insatser utifrån politiskt tagna planer och bedömd nationell/internationell 

konkurrenskraft (se ovan). Fetmarkerade områden = pågående insatser hösten 2018. 

• Trä och skog (bioekonomi)  

• Maritima (bioekonomi) 

• Logistik och lager 

• Automotive 

• Elintensiva verksamheter 

• Besöksnäring

Valet av områden/branscher där vi arbetar proaktivt ska utvärderas årligen genom att insatser 

och resultat inom styrkeområdena följs upp och förslag på andra möjliga områden för 

proaktiva insatser utvärderas. Även prioritering av insatsområden ska utvärderas. 

Fokusområdena ska stämma överens med aktuell verksamhetsplan för Fyrbodals 

kommunalförbund. Vid utvärdering och prioritering 2019 ska VGR:s rapport ”Resursbaser 

och kärnkompetenser i Fyrbodals regionala ekonomi” (november 2018) ingå i besluts-

underlaget.  

En årlig aktivitetsplan tas fram i samverkan med Position Västgruppen, det vill säga Position 

Västkontoret och näringslivsenheterna.   
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3 POSITION VÄSTS SYFTE 

Vi ska bidra till ett starkare, mer differentierat och hållbart näringsliv i vår delregion, en 

attraktiv och stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska 

gränsregionen. Vi gör det genom att proaktivt och i samverkan främja nya företags-

etableringar och -investeringar som skapar fler arbetstillfällen och stärker det befintliga 

näringslivet och vår delregions attraktivitet.   

4 VISION 

2024 är Position Väst (Fyrbodal) ett attraktivt område för svenska och internationella 

investeringar inom våra styrkeområden. 

Verksamheten är långsiktigt finansierad och har en väl definierad roll i det västsvenska 

innovationssystemet. 

  

Samtliga deltagande kommuner och etablerande företag är nöjda med verksamheten och 

Position Väst ses som ett nationellt föredöme avseende hur väl det etablerings- och 

investeringsfrämjande samarbetet fungerar.   

 

5 VERKSAMHETSIDÉ OCH ERBJUDANDE 

Vi erbjuder etablerande och investerande företag kostnadseffektiv och föredömlig service 

genom hela processen, från tydliga faktabaserade och mottagaranpassade värdeerbjudanden 

om etableringsmöjligheter, via behovsinventering och platsbesök till genomförd etablering 

för fortsatt utveckling på vald plats.  

Våra kunder är de deltagande kommunerna på vars uppdrag vi utför arbetet. Arbetet utförs 

genom ett kommungemensamt regionalt etableringskontor i samverkan med kommunernas 

etableringsansvariga, befintliga näringslivs-, utbildnings- och forsknings- & innovations-

kluster, liksom med regionala och nationella aktörer som stärker och kompletterar våra 

tjänster.  

Vi baserar våra proaktiva insatser på identifierade styrkeområden där vår region genom 

kommunernas och näringslivets resurser, kompetenser och marknadsförutsättningar bedöms 

ha en nationell och/eller internationell konkurrenskraft och där det finns efterfrågan från 

företag i tillväxt. 

I detta arbete ska vi verka för hållbara lösningar, en geografisk spridning av etableringarna 

samt för att arbetstillfällen ska skapas för personer med olika kompetens och förutsättningar.   
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6 TRE PARALLELLA STRATEGISKA INSATSOMRÅDEN – 

SPÅR 

Arbetet bedrivs genom tre parallella insatsområden, så kallade spår: 

• Strategiska samarbeten och relationer byggs upp och underhålls 

• Proaktiv marknadsföring av paketerade erbjudanden utförs och varumärket stärks 

genom varumärkesbyggande insatser  

• Gemensam företagsetableringsservice bedrivs och vidareutvecklas 

6.1 SPÅR A: STRATEGISKA SAMARBETEN 
Vi bygger strategiska samarbeten som stärker vårt värdeerbjudande till potentiella etablerare, 

ökar vår regions och våra kommuners synlighet och ger genom vårt gemensamma regionala 

kontor varje deltagande kommun ökad chans att ta del av regionala, nationella och 

internationella samarbeten, etableringar och investeringar. 

 

Väl fungerande samarbete ska bedrivas med:  

• Västra Götalandsregionen och investerings- och etableringskontor i de andra tre 

kommunalförbunden  

• Det nationella investerings- och etableringsfrämjande organet Business Sweden 

• Utvalda aktörer inom det (väst)svenska innovationssystemet, inklusive andra berörda 

organisationer och företag inom våra styrkeområden för att bidra till att stärka 

företagens värdekedjor och expansionsmöjligheter  

• Aktörer inom akademin med koppling till våra valda styrkeområden  
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6.2  SPÅR B: MARKNADSFÖRING & VARUMÄRKESBYGGANDE 
Vi ska arbeta proaktivt inom de utvalda styrkeområdena, det vill säga de branscher där vi har 

en dokumenterad styrka OCH där det bedöms finnas en nationell och/eller internationell 

efterfrågan på etableringar/investeringar. Insatser prioriteras under året beroende på yttre 

efterfrågan och interna resurser.  

Vi ska paketera våra erbjudanden inom varje styrkeområde genom att i samarbete med lokala 

och regionala aktörer, och med stöttning av bland andra BuS och andra samarbetspartners, ta 

fram prospekt som beskriver våra styrkor. Erbjudandena ska vara tydliga, faktabaserade och 

baseras på förståelse för de etablerande företagens informationsbehov. 

Vi genomför proaktiv, uppsökande marknadsföring och relationsskapande insatser inom våra 

styrkeområden gentemot svenska (och norska) bolag. Marknadsföring gentemot utländska 

bolag utomlands sker i samverkan med nationella aktörer såsom BuS.   

Primära målgrupper inom valda fokusområden för proaktiva insatser: 

• Svenska och norska företag i tillväxt som söker ny lokaliseringsort 

• Utländska företag i tillväxt som söker ny lokaliseringsort (i samverkan med nationella 

aktörer såsom BuS) 

• Utlandsägda företag med produktionsenhet i vår region kan bli föremål för insatser för att 

bevara arbetstillfällen eller bidra till expansion i samverkan med berörd kommun som en 

del av eftermarknadsarbetet  

Sekundära målgrupper för marknadsföring och information: 

• Genom samverkansinsatserna nås utbildningsanordnare, klusteraktörer m.fl.  

• Branschmedia, lokala, regionala och i viss mån nationella media  

Respektive kommun håller kontakten med det befintliga näringslivet, inklusive privata 

fastighetsägare, och håller dem informerade om etableringssamarbetet. Position Väst ska 

känna till och använda kommunernas erbjudanden i kund- och marknadsföringssituationer. 

Paketerade erbjudanden kan marknadsföras på PV:s hemsida. 

6.3 SPÅR C: GEMENSAM ETABLERINGSSERVICE  

 
Vi bedriver i nära samverkan en professionell och föredömlig etableringsservice som 

underlättar både de etablerande företagens process och de interna processerna i kommunerna, 

samt stärker varje deltagande kommuns möjligheter att ge god service och attrahera företags-

etableringar och -investeringar. 

Principen är att alla inkommande etableringsförfrågningar välkomnas och hanteras enligt 

framtagna rutiner, oavsett bransch. En värdering, och i viss mån prioritering, av förfrågan 

görs utifrån hur kvalitativ den bedöms vara utifrån någon eller några av följande kriterier: 

• Bidrar denna etablering till att skapa nya, eller rädda kvar, arbetstillfällen inom två år? 

• Innebär den att externt kapital tillförs vår region? 
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• Bidrar den till att stärka det befintliga näringslivet genom tillförd kompetens inom 

värdekedjor, lösningar som möjliggör cirkulär ekonomi eller annat? 

• Innebär den att ett känt varumärke etableras som i sin tur kan stärka vår delregions 

attraktivitet? 

• Annan värdeskapande kvalitet? 

• Varje etableringsförfrågan är unik. Ett ärendes gång kan därför bara schematiskt och 

övergripande beskrivas enligt nedan.

 

● Kommunerna ansvarar för sina näringslivsstrategier, markförsörjningsplaner och 

interna rutiner. 

 

● Position Väst genomför proaktiv marknadsföring och strategisk samverkan med 

tydliga värdeerbjudanden inom utvalda styrkeområden vilket ska öka antalet 

inkommande kvalitativa etableringsförfrågningar.  

 

● Etableringsförfrågningar som inkommer direkt till etableringskontoret hanteras enligt 

det etablerande företagets önskemål avseende sekretess, lokalisering, tidplan etc. 

 

● Vid en inkommande förfrågan. Position Västkontoret:  

○ presenterar områdets styrkor och värdeerbjudanden 

○ ställer samman kravspecifikationen i samverkan med företaget och skickar 

vidare till kontaktperson i av företaget utvalda kommuner 

○ samordnar platsbesök i samverkan med näringslivsenheterna 

○ erbjuder informationsinhämtning från/kontakt med myndigheter etc. 

○ koordinerar möten med myndigheter, kommunala tjänstemän, 

finansieringsaktörer, nätverk och företag att samverka med 

○ driver ärendet och fungerar som sammanhållande kontaktperson tills 

företaget väljer att gå vidare 

○ följer upp företagets nöjdhet med servicen efter genomförd etablering, 

alternativt utebliven etablering, genom ett framtaget uppföljningsformulär  
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○ kan i viss mån stötta kommuner i samband med etableringsärenden som 

inkommit direkt till kommunen  

 

● Vid en inkommande förfrågan. Näringslivsenheten: 

○ tar emot och driver frågan i den egna organisationen och koordinerar 

etableringsärendets hantering i kommunen 

○ tar kontakter med berörda privata fastighetsägare, samverkansparter etc. 

○ ställer samman kommunens erbjudande, mark, lokaler och andra resurser och 

skickar till Positionvästkontoret eller direkt till företaget, i enlighet med 

företagets önskemål 

○ fungerar som kommunens kontaktperson gentemot det etablerande företaget, 

när företaget så önskar 

○ meddelar Position Västkontoret om kommunen inte har möjlighet att erbjuda 

plats 

○ hanterar förfrågningar som inkommer direkt till kommunen i enlighet med 

kommunens egna rutiner 

 

● När etableringsort valts under etableringsfasen övergår ansvaret i “mjuk övergång” 

till näringslivsenheten, eller annan kommunal tjänsteman, i den takt företaget önskar. 

Position Västkontoret är fortsatt behjälpliga vid behov. 

 

● Efter genomförd etablering har kommunen ansvaret för att hålla kontakten med 

företaget, följa upp nöjdhet, om möjligt åtgärda problem, bjuda in företaget till 

lämpliga nätverk och träffar och vara lyhörd för intresse för följdinvesteringar. I 

denna eftermarknadssupport kan Position Västkontoret bistå i viss mån. 

 

● Position Västkontoret och näringslivsenheten stämmer löpande av erfarenheter av 

genomförda etableringar gemensamt för lärande och eventuella proaktiva insatser för 

följdinvesteringar och -etableringar.  

 

● Lärdomar som inte företag anser vara konfidentiella delges hela Position 

Västgruppen (Näringslivsenheterna och Position Västkontoret) samt övriga 

tjänstemän och politisk ledning för fortsatt lärande och utveckling av rutiner etc.  
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7 BILAGA: ORGANISATION, VÄRDEORD, LÅNGSIKTIGA 

MÅL, MÄTETAL OCH UPPFÖLJNING 

 

A. Organisation 

Verksamhetsledningen på Position Västkontoret ska arbeta i nära samverkan med näringslivs-

enheterna/etableringsansvariga i de deltagande kommunerna. Fyrbodals kommunalförbund är 

huvudman för det gemensamma etableringskontoret. 

Position Västkontoret ska marknadsföra varumärket Position Väst, dess erbjudande och 

områdets styrkor samt driva och utveckla det gemensamma etableringsarbetet i enlighet med 

denna strategiska plan.  

Varje deltagande kommun: 

• utser (minst) en kontaktperson på näringslivsenheten som: 

● har en samordnande roll och ansvar för lokala kontakter i sin kommunala 

organisation med koppling till etableringsprocesser 

● tar emot och hanterar etableringsförfrågningar från Positionvästkontoret   

● har upparbetade kontaktvägar bland lokala fastighetsägare och andra viktiga 

företag i det lokala näringslivet 

● aktivt ansvarar för eftermarknadsarbetet med de företag som valt att etablera i 

kommunen 

● aktivt deltar vid möten för vidareutveckling och utvärdering av verksamheten  

● deltar i gemensamma marknadsaktiviteter 

 

• strävar efter att: 

 

• vidareutveckla kommunens service till etablerande företag genom väl fungerande 

rutiner och samverkan 

• ha tydliga erbjudanden i form av mark och lokaler etc. som kan marknadsföras 

genom det gemensamma marknadsföringsarbetet 
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B. Värdeord  

Vi är resultatorienterade och kostnadseffektiva och bedriver därför vårt arbete med stöd av 

våra valda värdeord, inom givna ramar, villkor och förutsättningar.   

a) Proaktiva 

Vi arbetar metodiskt och uppsökande för att beslutsfattare i branscher inom våra 

styrkeområden, och möjliga samverkansparter, ska känna till vår region och våra 

erbjudanden till etablerare/investerare. 

 

b) Samverkar  

Position Väst ska vara en väl integrerad och stark del av det västsvenska systemet för 

regional utveckling.  

Vi driver aktivt på för samverkan som ger kostnadseffektivitet och positiva hävstångs-

effekter. Insatser genomförs i rätt organisation, på rätt nivå för bästa möjliga resultat. 

c) Företagsfokus 

Vår service och vår kommunikation baseras på kunskap om och intresse för etablerande 

företags situation, behov och efterfrågan. Vi bidrar till västsvenska och nationella 

satsningar på att attrahera strategiska investeringar inom identifierade luckor i för 

regionen centrala värdekedjor, vilket stärker det befintliga näringslivet. 

 

d) Kompetensbyggande 

Vi har rutiner för hur kompetens som byggs upp kring investeringsfrämjande arbete 

kommer alla berörda till del. I första hand avses här de tjänstemän inom kommunerna 

som arbetar med näringslivs- och företagsetableringsfrågor samt beslutsfattare och 

berörda kollegor inom kommunalförbundet.  

 

e) Faktabaserade 

Våra insatser ska baseras på fakta kring investeringsfrämjande metoder, vår marknads-

potential och löpande uppföljning av insatsernas effektivitet. Vi arbetar i nära dialog med 

Västra Götalandsregionens analysenhet och fokuserar på insatser som kan mätas och 

utvärderas.  

 

f) Kommunikationsorienterade 

Vi kommunicerar professionellt, bygger relationer och är snabba och lyhörda för hur vår 

service uppfattas och hur den ständigt kan förbättras.  

 

g)   Långsiktiga 

      Vi arbetar för långsiktigt hållbara lösningar. 
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C.  Långsiktiga mål   

Insatserna som utförs genom Position Västsamarbetet ska, med bibehållen (indexuppräknad) 

budgetnivå och övriga förutsättningar, leda till:  

● Antalet företagsetableringsärenden på denna gemensamma nivå ska öka med minst 

10% från år till år.   

 

● Senast år 2024 ska vi ha landat minst en externt inkommande strategiskt viktig 

högkvalitetsetablering av vilket innebär att minst ett av följande tre mål har uppnåtts: 

 

○ ett stort antal arbetstillfällen (i relation till vald kommuns invånarantal) 

bedöms skapas eller räddas kvar genom etableringen inom 3 år 

○ en mycket stor investering vilket bedöms ha mycket positiva effekter på det 

regionala eller lokala näringslivet 

○ ett mycket känt företag/varumärke etablerar sig vilket bedöms påverka 

kommunens/regionens attraktivitet avsevärt  

 

● Den gemensamma företagsetableringstjänsten drivs i en struktur och juridisk form 

som möjliggör långsiktig verksamhet och långsiktigt tryggad finansiering.   

 

D. Uppföljning, utvärdering och rapportering 

Efter utvärdering av årets resultat utifrån strategi och aktivitetsplan ska en aktivitetsplan tas 

fram inför kommande år, synkroniserad med Fyrbodals Verksamhetsplan. Rapporter till 

Direktionen och Avdelningen för Samhällsutveckling följer Fyrbodals rutiner. 

 

Varje kvartal skickas en aktivitetsbaserad rapport till näringslivsenheterna. Kvartal 1 varje år 

följs föregående års insatser upp och rapporteras till näringslivsenheterna i de samverkande 

kommunerna för gemensam utvärdering och planering. År 2021 ska halvtidsuppföljning och 

utvärdering genomföras av denna strategiska plan för 2019-2024. 
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E. Mätetal  

Den årliga aktivitetsplanen ska innehålla: 

● en kort nulägesbeskrivning om vår konkurrenskraft och marknadsförutsättningar 

inom varje valt styrkeområde   

● tidsatta aktiviteter inom de tre spåren för att nå mål satta i Verksamhetsplanen 

 

I aktivitetsplanen anges mätbara mål ur Verksamhetsplanen och enligt nedan, försedda med 

mätbara tal eller procentsatser, och vilka aktiviteter som ska leda till att de nås, inom givna 

ekonomiska, personella och andra ramar.  

SPÅR A: Strategiska samarbeten 

● Finns avtal med Business Sweden 

● Finns avtal med xx 

● Ingår i nätverk x…./kluster 

● Genomförs gemensam marknadsföring med övriga delregioner? 

● Fått erbjudanden om att ingå i strategiskt viktiga nätverk 

 

SPÅR B: Marknadsföring & varumärkesbyggande 

● Antal marknadsföringsinsatser i form av mässdeltagande, annonsering etc.   

● Antal deltagare vid mässor, antal som läst annons, antal som besökt hemsida, laddat 

ned information, antal följare på sociala media, antal konkreta kontakter (visitkort) 

osv. 

● Antal säljmöten med potentiella etablerare/investerare 

● Antal kontakter med ägare till utlandsägda produktionsanläggningar i regionen 

 

● Visat intresse från andra regioner och investeringsfrämjande kontor (IPA) 

● Antal (positiva) artiklar och inslag i media 

● Upplevd och i möjligaste mån uppmätt varumärkeskännedom vid mässdeltagande 

och andra marknadsföringsaktiviteter 

 

SPÅR C: Etablerings- och investeringsfrämjande 

● Antal presentationer för grupper med svenska respektive utländska deltagare 

● Antal inkommande etableringsförfrågningar (varav internationella genom Business 

Sweden) 

● Antal visningsresor på plats för potentiella etablerare 

● Arrangerat Position Västdagen med fokus på etablerarnas perspektiv och 

etableringsservice, för kommunala tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med 

etableringar 

● Minst 90% av deltagarna är nöjda - mycket nöjda med Position Västdagen 

 

Sammantagna effekter av insatserna inom samtliga tre spår, strategiska samarbeten, 

marknadsföring och etableringsservice, mäts enligt följande: 

● Antal etableringar/investeringar 

● Antal nyskapade direkta och indirekta arbetstillfällen 

● Andel av alla etableringsärenden i vår delregion som går genom Position Väst 
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Och – inte minst - vi som arbetar inom Position Västgruppen ska ha kul på jobbet och vara 

bra på att fira och uppmärksamma när vi når våra mål! 

 

Ann Palmnäs november 2018 


