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1 Innovationer, kunskap och kompetens 
Vad handlar kraftsamlingen om? Varför är det viktigt med en kraftsamling inom 
området? Vilka är utmaningarna? Vilken positionsförflyttning behövs fram till 2030? 
Vilka partnerskap/aktörer tror ni behöver bidra till kraftsamlingen (motivera)?  
 
Kraftsamlingen handlar om att utveckla och se över innovationssystemet och deras 
uppdrag så att det svarar upp mot de behov som finns både inom näringsliv och 
offentlig sektor. Behov av anpassning till omställning som behöver ske på 
arbetsmarknaden; nya yrken, kompetenstillgång, demografi, digitalisering, 
fossiloberoende.  
 
En del handlar om att säkerställa kompetensförsörjning inom både privat och offentlig 
sektor. Hela kedjan är viktig, röd tråd ända från förskolan till högre studier för att uppnå 
utveckling och innovation.  
 
Utmaningar som finns är inlåsningar i systemtänk, det finns många olika aktörer med 
snarlika uppdrag och en fokusering på ”gamla” branscher. Avsaknad av gemensam 
styrning och olika typer av finansiering av systemet skapar också olika förväntningar 
och konkurrens mellan aktörer och kommuner. Projektfinansiering för långa processer 
är också hinder. Mer långsiktiga finansieringslösningar behöver komma till.  
 
Västra Götalandsregionen behöver omfördela resurser för förebyggande arbete för 
hälsa då kommunerna upplever en förskjutning till kommunerna. Polarisering och 
segregering är stora utmaningar.  
 
 
 
 
 

2 Infrastruktur och investeringar för tillväxt 
Vad handlar kraftsamlingen om? Varför är det viktigt med en kraftsamling inom 
området? Vilka är utmaningarna? Vilken positionsförflyttning behövs fram till 2030? 
Vilka partnerskap/aktörer tror ni behöver bidra till kraftsamlingen (motivera)? 
 
För att bli en konkurrenskraftig och attraktiv region behöver både människor och gods 
kunna förflytta sig. Genom en välutbyggd infrastruktur kan en 
arbetsmarknadsförstoring ske. För att åstadkomma detta behövs nya 



finansieringslösningar, nya affärsmodeller och investeringar, även från utlandet. Våra 
resursbaser i form av blå och gröna näringar, handel och besöksnäring, industri och 
jordbruk samt energi och raffinaderier behöver stärkas ytterligare. 
 
Hur kan Västra Götalandsregionen stötta utvecklingen genom att driva frågan mot olika 
aktörer som exempelvis Transportstyrelsen, Länsstyrelsen och Boverket?   
 
 
 
 
 

3 Hållbarhet 
Vad handlar kraftsamlingen om? Varför är det viktigt med en kraftsamling inom 
området? Vilka är utmaningarna? Vilken positionsförflyttning behövs fram till 2030? 
Vilka partnerskap/aktörer tror ni behöver bidra till kraftsamlingen (motivera)? 
 
Den regionala utvecklingsstrategin ska utgå ifrån hållbarhetsperspektiven (social, 
ekologisk och ekonomisk) i samtliga insatser. Vi behöver ställa om från ett 
konsumtionssamhälle till ett robust tjänstesamhälle byggt på cirkulär ekonomi. Inom 
området finns även livsmedelsstrategi, vattenförsörjning, krisberedskap. Vi behöver 
hitta nya affärsmodeller som driver hållbar utveckling. 
 
 
 
 
 
 

 

Sammanfattning i punktform: Inspel från workshopen/samtalen med VGR- kommundirektörsnätverket den 22 

februari 2019 

• Besöksnäring och turism 

• Matproduktion, livsmedelskluster, grönt kluster på Nuntorp, fiskemedelsindustri i Sotenäs  

• Utbildning allmänt, kunskapsregion, utbildningsnivåer varierar stort, prata om hela kunskapskedjan 

• Sociala frågor, skenande kostnader 

• Cirkulär ekonomi 

• Återvinning, marin återvinningscentral, plaststopp, sortering, innovationer inom området 

• Testplattform för digitalisering och robotteknik, AI-center,  

• Byteshandel 

• Trä – forskning och utveckling 

• Samspel mellan städer och landsbygder 

• Vara en sammanhållen region 

• Miljö- och hållbarhetsfrågorna  

• Ojämlikhet när det gäller infrastruktur 

• Digitaliseringens möjligheter 

• Gränsregion – kartan får inte ta slut 

• Våga spets, våga välja bort, inte för många mål 

• Utveckla Fyrbodals röst in i regionen 

 


