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Utlysningstexter tillväxtmedel 2020
Förslag till beslut
Beslutsgruppen beviljar utlysningstexterna inom områdena ”Innovation och konkurrenskraft”
samt ”Entreprenörskap och intraprenörskap”.

Sammanfattning
Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i delregionen
genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.
För 2020 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr vilket innebär att
kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i nya tillväxtmedel vilket motsvarar 37
kr/invånare. Av dessa 20 500 000 kr avser kommunalförbundet att lysa ut medel inom två
områden för att stärka entreprenörskapet och intraprenörskapet bland invånarna i Fyrbodal.
Medel ska också utlysas för att stärka små och medelstora företags innovationsbenägenhet
och konkurrenskraft.

Bakgrund
De delregionala tillväxtmedlen ska bidra till Fyrbodals utveckling och tillväxt inom de
prioriterade målområden som finns i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi
VG2020 och Fyrbodals genomförandeplan 2014-2020. Medlen ska stödja nya projekt och
satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att tillväxtmedlen
ska åstadkomma effekter i hela Fyrbodal. Samverkan mellan aktörer inom det innovationsoch företagsfrämjande systemet och kommunerna i Fyrbodal är därför vägledande för
beviljande av medel. Projekten ska genomföras med kunden i fokus och utgå från kundens
specifika behov. Genom projektet ”Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv”, projektet
”FRAMFOR”, ”Maritim Utveckling i Bohuslän” (MUB) samt uppföljning och utvärdering av
de projekt och verksamheter som finansierats med Fyrbodals tillväxtmedel under 2016-2018,
har behovet av att på nya sätt genomföra insatser som stärker det befintliga näringslivet i
Fyrbodal, utkristalliserat sig. Riktningen för utlysningen ”Innovation och konkurrenskraft” får
även stöd i ett flertal rapporter och utredningar som publicerats av olika myndigheter såsom
Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och Tillväxtanalys.
Genom dialog i nätverket för kommunernas näringslivsutvecklare och med skolchefsnätverket
samt genom uppföljning och utvärdering av de projekt och verksamheter som finansierats
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med Fyrbodals tillväxtmedel under 2016-2018, har behovet av att på nya sätt genomföra
insatser som stärker entreprenörskapet och intraprenörskapet samt utvecklar en tydlig
samverkan mellan skola och arbetsliv utkristalliserat sig. Entreprenöriella kompetenser är
värdefulla för individen och för samhället i vid bemärkelse. Dessa kompetenser bidrar till
individens möjligheter att bättre anpassa sig till den nya arbetsmarknaden där det handlar om
att arbeta innovativt, bryta traditionella mönster eller starta företag. Här har
utbildningsväsendet ett stort ansvar för att ta en aktiv del i arbetet. Detta gäller generellt, men
kanske ännu mer i områden där omställningen inom näringslivet är betydande. Detta arbete
måste påbörjas redan i tidig ålder.

Beskrivning av ärendet
Ärendet handlar om att ta beslut om utlysningstexterna inom ”Innovation och
konkurrenskraft” och ”Entreprenörskap och intraprenörskap”.

Bedömning och synpunkter
Ansökan har beretts av ansvarig tjänsteperson på förbundet tillsammans med
kommunalförbundets tillväxtmedelsgrupp. Näringslivschefsnätverket har tillstyrkt
utlysningstexterna. Utlysningarna ligger i linje med ambitionen som finns i Fyrbodals
Genomförandeplan. Bedömningen är att publicering av utlysningstexterna ska tillstyrkas.

Finansiering
Utlysningens beloppsnivå för ”Innovation och konkurrenskraft” är 3 mkr årligen.
Utlysningens beloppsnivår för ”Entreprenörskap och intraprenörskap” är 1 mkr årligen.
En uppväxling med minst 50 procent krävs av projektägaren/ägarna.

Koppling till mål
Projektet har koppling till de fyra utpekade områdena i Fyrbodals genomförandeplan;
En ledande kunskapsregion,
En region för alla,
En region där vi tar globalt ansvar,

Tjänsteskrivelse
2019-09-23
Sida 3 av 3

En region som syns och engagerar.

Ansvarig tjänsteperson
Anna Lärk Ståhlberg, annalarkstahlberg@fyrbodal.se, 0733-35 85 34

Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef Samhällsutveckling och näringslivsutvecklare
Fyrbodals kommunalförbund

