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PROJEKT 

Tillväxtmedel Fyrbodal      Dnr 

Beslutsunderlag och beslutsprotokoll 
 

 

Projektets namn 

 

Kultur som innovationskraft 

Sökande 

 

Innovatum AB 

Projektperiod 

 

2019-08-01 – 2020-07-31 

Sökta medel 

 

639 120 kr. Projektets totala belopp är 1 500 000 kr. 

Projektets 

anknytning till 

Fyrbodals 

tillväxtprogram 

 

En ledande kunskapsregion 

1.1.1 Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande 

Prioritering 1; Stimulera ökat entreprenörskap 

Prioritering 2; Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag 

 

En region som syns och engagerar 

4.1.1. Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra 

Götaland.  

Prioritering 27; Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra 

Götaland 

Prioriterade områden i den regionala kulturstrategin; Gynna nyskapande och 

Utveckla kapaciteter  

 

Bakgrund/ Evn 

tidigare projekt 

 

 

Under lång tid har innovationssystem etablerats där näringsliv, offentlig sektor 

och akademi samverkat. Även inkluderat välgörenhetsaktörer och privatpersoner. 

Men att addera kultur till de befintliga samverkansmodellerna sker i allt mindre 

utsträckning. I projektet Kreativa Kraftfält Fyrbodal visade forskaren Piero Luigi 

Sacco på kulturens betydelse i det postindustriella samhället. Kulturen kan enligt 

Sacco påverka och stärka andra branscher och i slutändan även ekonomin.  

Innovatum har under lång tid haft fokus på att utveckla de kulturella och kreativa 

näringarna, bl a genom projekt som ACT. De har även drivit stora projekt som 

handlar om att utveckla hållbara transporter, förnybar energi och hållbar 

produktion.  

 

Vad händer när man adderar kulturföretagare i redan existerande 

innovationsprocesser? När kompetenser från kulturföretagare, tekniska konsulter 

och forskare möts i större projekt? Projektsökande ska undersöka om mötet och 

samarbetet dem emellan kan addera en ny dimension i form av bredare perspektiv 

och ett annorlunda ”tänk” kring problem och lösningar.  
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Syfte 

 

Syftet med projektet är att ta fram en metod för användning av kulturföretagares 

kompetens i innovations- och utvecklingsprocesser. Det ska visa på nya 

möjligheter för kulturföretagare genom möten med andra branscher och vice 

versa.  

 

Projektet knyter väl an till Västra Götalandsregionens program för kulturella och 

kreativa näringar (KKN), vars mål bland annat är att skapa möten och 

innovationslabb kring noderna (t ex science parks som Innovatum) med fokus på 

tvärsektoriell samverkan och hållbara lösningar.  

 

Mål 

 

Sektorsövergripande samverkan mellan KKN och andra områden. 

Ny metod att sammanföra kulturföretagares kompetens med innovationsprocesser.  

Möjliggöra för utveckling av nya konstnärliga produkter, tjänster, kompetenser.  

Stärkt samverkan mellan kulturföretagare i Fyrbodal. 

 

Resultat Resultatindikatorer inom ”Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och 

företagande”. 

Antal företag som utvecklar produkter 10 

Antal privata och eller offentliga företag och organisationer som samverkar 10 

Antal nya metoder, verktyg, arbetssätt 1 

 

Aktiviteter  

 

1 Förberedelser  

2 Lära känna/informationsmöte 

3 Match making 

4 Gemensam workshop 

5 Innovationslabb 

6 Återkoppling 

7 Kommunikation och slutseminarium 

 

 

Uppföljning och 

utvärdering 

 

Projektet kommer att följas upp löpande i Innovatums ordinarie 

projektuppföljning. Projektgruppen kommer ha regelbundna möten. Utvärdering 

sammanställs vid projektets slut. Slutrapporten kommer att spridas till berörda 

och intresserade. Slutseminarium redovisar resultaten. Metodutvecklingen 

kommer att spridas till andra regionala Science Parks och via Swedish Incubators 

and Science Parks (SISP). Information kommer att spridas löpande i aktuella 

sociala kanaler.  

 

Långsiktighet Tätare samarbete mellan kulturföretagare och det regionala innovationssystemet. 

Kulturföretagares kompetens ingår som en självklarhet i framtida 

innovationsprocesser. Detta bidrar till ett starkare företagsklimat och ett mer 

hållbart samhälle. 

Projektets utarbetade metod kommer göra det lättare för innovationsprojekt och 

kulturföretagare att kopplas samman.  

 

Kontaktperson på 

kommunalförbun

det 

Kulturstrateg Ida Svanberg 0522-44 08 34 
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Förslag till beslut Kulturansvariga tillstyrker ansökan.  

 

Beslut 

 

Villkor för beslut 

 

 

 

Direktionen beslutar bevilja 639 120 kr av totalt 1 500 000 kr, vilket motsvarar 43 

%. Anslaget tas från tillväxtmedel för kulturprojekt 2019; fördelat 266 300 kr  

för år 2019 och 372 820 kr för år 2020.  

 

Villkor för beslut 

• Att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan 

• Att delredovisningar och slutredovisningar följer de indikatorer som 

angetts. 

 
  

 

 

 

 

 

Datum för beslut Beslutsgruppen Fyrbodal  

 

Direktionsordförande ………………………………………… 

Martin Carling 

 

Förbundsdirektör ………………………………………… 

  Jeanette Lämmel 

 

Justering  ………………………………………… 

   

 

 

Rekvisitionsplan 
Medlen utbetalas efter delredovisning kvartalsvis av nedlagda kostnader och erhållna intäkter samt 
genomförd verksamhet och uppnådda effekter. Avvikelser från budget och projektbeskrivning ska 
omedelbart meddelas Fyrbodals kansli. Antal nedlagda timmar i projektet ska redovisas för koordinator 
samt näringslivet. Slutrapport och ekonomisk redovisning senast 2020-09-30.  
 
Fyrbodals kommunalförbund 
Box 305 
451 18 UDDEVALLA  
Rekvisitionsblankett, anvisningar för rekvisition av medel samt projektrapport kan 
hämtas på www.fyrbodal.se under Tillväxt. 

 


