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Strategisk plan för Position Väst – det gemensamma företagsetablerings- 

och investeringsfrämjande arbetet 

Förslag till beslut 

AU föreslår Direktionen besluta att anta förslaget till Strategisk plan. 

 

Sammanfattning 

Ett förslag till Strategisk plan för det gemensamma företagsetablerings- och investeringsfrämjande 

arbetet, som spänner över åren 2019-2024, har tagits fram. Enligt Direktionsbeslut i juni 2018 

skickades det på remiss till samtliga kommuner med önskemål om svar senast 30 september 2018. 

De inkomna svaren är överlag mycket positiva till samarbetet, förslaget och dess innehåll. Några 

utvecklingsförslag har inkommit och justeringar har gjorts. Ett reviderat förslag (daterat 181008), 

liksom en matris över utvecklingsförslag och hur de hanterats, har skickats ut inför AU-mötet.  

Bakgrund 

Den tilltagande globaliseringen gör att konkurrensen om kompetens, kapital, teknik och jobb hårdnar. 

I VG2020 och Fyrbodals kommunalförbunds Delregionala plan 2014-2020 betonas vikten av att öka 

de samlade satsningarna på att attrahera företagsetableringar, som en del av insatserna för ett starkare 

näringsliv och ökad attraktivitet. Ett av målen i det dåvarande projektet Position Väst 2016-2017, 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.  

 

Beskrivning av ärendet 

Den Strategiska planen baseras på Fyrbodals Delregionala plan, på det hittills genomförda arbetet 

inom projektet Omställningskontoret då Position Väst byggdes upp liksom under de år verksamheten 

bedrivits inom kommunalförbundet i nära samverkan med kommunernas näringslivsenheter och 

ledningar. Fakta och erfarenheter har även hämtats från andra regioner, det nationella 

investeringsorganet Business Sweden och internationell statistik. Förslaget har varit ute på remiss med 

önskan om svar 30/9-18. Uddevalla och Bengtsfors (hanteras i KS 5/12) har inte svarat. Munkedal har 

skickat tjänsteskrivelse och har KS 12/12. Samtliga övriga kommuner har svarat.      

 

Bedömning och synpunkter 



 

Kommunerna beskriver i sina remissvar en positiv bild av både vårt uppbyggda samarbete och 

av hur man ser på förslaget till Strategisk plan. De utvecklingsförslag som föreslås gäller att 

man önskar tydligare beskrivning av vilka styrkeområden Position Västsamarbetet ska 

fokusera på och hur de ska prioriteras. Man önskar också att mål som inte kan mätas tas bort, 

liksom att några nya mätetal ska läggas in. Alla dessa önskemål har hanterats genom att texten 

förtydligats enligt önskemål i reviderat förslag. Ett förslag om att Position Västkontoret även 

ska stötta kommuner i deras eftermarknadsarbete med utlandsägda företag med produktions-

anläggning i kommunen har lagts till som utökning av målgrupp. Ett önskemål om att 

Position Västkontoret ska få ett utökat uppdrag att även arbeta med tillväxtinsatser i befintliga 

företag i kommunerna föreslås lyftas till Fyrbodals strukturbilds- och resursbasarbete. Ett 

önskemål om att Position Väst ska få ett utökat uppdrag att arbeta med att scanna av 

marknader globalt för kommunernas räkning anser vi inte vara möjligt av resursskäl. 

Förtydliganden har även gjorts i det reviderade förslaget gällande att Position Västkontoret 

ska känna till kommunernas styrkeområden och synliggöra dem på sin hemsida. Några 

språkliga justeringar har också gjorts enligt önskemål. Under perioden 2019-2014 kan 

fortsatta justeringar göras genom årliga uppföljningar, Direktionsbeslut, Kommunalförbundets 

Verksamhetsplaner samt ny Delregional plan.    

 

Finansiering 

Position Västarbetet finansieras genom tillväxtmedel och genom projektfinansiering (för 

närvarande Interregprojektet Grön tillväxt TRÄ). De mål och insatser som beskrivs i förslaget 

bygger på bibehållen (indexuppräknad) budgetnivå och övriga förutsättningar och innebär således inte 

en utökning av kommunernas finansiering.  

 

 

Koppling till mål 

Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat näringsliv. Hållbar samhällsutveckling med väl 

fungerande samspel mellan stad och land. En stark och attraktiv gränsregion. 
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