BUSINESS
REGION VÄST

NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2030

POPULÄRVERSION

Business Region Väst är en del av Fyrbodals
kommunalförbund och samlar förbundets
nuvarande och framtida näringslivsarbete
med målet att som stöd och i samverkan med
medlemskommunerna arbeta långsiktigt för en
hållbar och konkurrenskraftig
näringslivsutveckling i delregionen Fyrbodal.
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Inledning
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005 och är
en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland,
norra Bohuslän och nordvästra hörnet av
Västergötland.
Förbundet har till ändamål att stärka medlemskommunernas
intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen.
Syftet är att stärka delregionen och samverka för utveckling och
effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska kommunalförbundet vara
kommunernas part i samverkan och dialog med
Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor.
Att arbeta strategiskt med hållbarhet är ett sätt att förbereda sig för
framtiden. Det ställer stora krav på samverkan över flera nivåer och
områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. Näringslivets
förutsättningar till omställning och utveckling är centrala för att nå
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Under 2021–2030 års programperiod samlar
Fyrbodals kommunalförbund därför näringslivsarbetet i en
gemensam Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins
genomförande är helt avhängigt av kommunernas och övriga
aktörers insatser; deras kraftsamling och samverkan.
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Bakgrund
Fyrbodals kommunalförbund näringsliv- och
tillväxtfrämjande arbete har fokuserats på att skapa nya
arbetstillfällen. Genom att dels främja entreprenörskap och
nyföretagande och genom att stärka företagens
konkurrens- och innovationskraft.
Kompetens

Dels genom att utveckla
strukturer för att tillgodose
företagens behov av rätt
kompetens genom det
kompetensplattformsuppdrag
som näringsdepartementet gett
Västra Götalandsregionen.

Kulturnätverk

Ett gemensamt arbete för att
stärka näringarna initierades
i ett gemensamt nätverk
bestående av kulturansvariga
och näringslivsutvecklare.

Fiskekommunerna

2014–2020 implementerades
det gemensamma
företagsetableringskontoret
Position Väst i förbundet.

Nätverket Fiskekommunerna
har fått sin hemvist i förbundet
vilket också har bidragit till en
ökad medvetenhet kring de
marina och maritima
näringarna.

Affärsdriven miljöutveckling

Arena

Position Väst

Verksamheten fick ett tydligt
politiskt uppdrag att verka inom
områdena fossilfria transporter,
marin och skoglig bioekonomi.

Näingslivsutvecklare

Förbundet fick i uppdrag att
utveckla samverkan mellan
kommunernas näringslivsenheter
och det näringslivsfrämjande
systemet samt att initiera ett
övergripande arbete med att
förbättra företagsklimatet
i Fyrbodal.
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Genom kommunalförbundets
arena för samverkan
har de olika
professionsnätverken
utvecklats och roller och
uppdrag har förtydligats.

BRV
BU S IN E SS R EG I O N VÄ ST

Tillsammans med medlemskommunerna ska Business Region Väst bidra till att
skapa fler arbetstillfällen och en hållbar
tillväxt och utveckling i delregionens
och regionens näringsliv.
Genom att samla förbundets näringslivsarbete under ett gemensamt namn,
Business Region Väst, ökar tydligheten
kring kommunalförbundets uppdrag
såväl inom organisationen som gentemot externa intressentgrupper och över
tid skapas ”en väg in” till delregionens
näringslivsarbete.
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Business Region Väst är en del av Fyrbodals
kommunalförbund och samlar förbundets nuvarande och
framtida näringslivsarbete med målet att som stöd och i
samverkan med medlemskommunerna arbeta långsiktigt
för en hållbar och konkurrenskraftig näringslivsutveckling
i delregionen Fyrbodal, genom att:
Förbättra förutsättningar

Utveckla ett konkurrenskraftigt och attraktivt näringsliv i
samverkan med kommuner, regionen, näringslivsstödjande aktörer,
myndigheter, kompetens- och utbildningsaktörer samt akademi.

Vidareutveckla

Bedriva och vidareutveckla en högkvalitativ
företagsetableringsstödjande verksamhet för bolag och
investerare som är intresserade av delregionen Fyrbodal.

Utvecklingsnoder

Finansiera omställning, utveckling och innovation inom
ramen för styrkeområden och i samverkan med
delregionala utvecklingsnoder.

Strategin

Strategin ska leda till att de strategiska målen i förbundets
verksamhetsplan inom utvecklingsområdena “Näringsliv, kultur och
attraktionskraft” samt “Utbildning och kompetensförsörjning” nås.
Målen har också direkt koppling till Regionala utvecklingsstrategin,
RUS 2030, Regionala kulturstrategin, Klimat 2030 och
utvecklingsmålen i Agenda 2030.
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Attraktionskraft
Fyrbodalregionens läge som granne till två växande
storstadsregioner, Göteborg och Oslo, gör Fyrbodal till ett
attraktivt område för personer och företag som söker
storstadens fördelar, utan nackdelarna. Skandinaviens
befolkningsmässiga tyngdpunkt ligger här, vilket ger ett
gott strategiskt läge för företag och investerare som vill nå
hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark.
Utvecklingskraft

Näringslivet måste präglas av utvecklingskraft för att fortsatt vara
attraktivt. Det skapar förutsättningar att attrahera och behålla den
kompetens, det kapital och de verksamheter som krävs för att våra
företag och samhällen ska blomstra.

Näringslivsstruktur

Basen i Fyrbodals näringslivsstruktur utgörs av små och stora
företag, många av dem världsledande inom sina branscher och ett
starkt innovationssystem med högskola, universitet och
utvecklingskluster i nära samverkan.

Drivkraft

Med utgångspunkt i våra resursbaser och styrkeområden utgör
Fyrbodalregionens näringsliv en viktig drivkraft för utvecklingen
av en hållbar, cirkulär och biobaserad ekonomi.
De konkurrenskraftiga innovativa miljöerna, utvecklingsnoder,
behöver goda förutsättningar för utveckling och samverkan, lokalt,
delregionalt, regionalt och globalt.

“Här finns dessutom vacker natur,
tillgång till både sött och salt
vatten, berg och dalar, tätorter och
landsbygder och ett brett
kulturliv. Kort och gott – ett Sverige
i miniatyr med plats för det goda
livet.”
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Styrkeområden
Bioekonomiska näringar

Genom den breda kunskapen och långa erfarenheten inom de
bioekonomiska näringarna har Fyrbodal ett starkt utgångsläge i
omställningen till en mer biologiskt hållbar och cirkulär framtid.

Besöksnäring och handel

Gränshandeln längs norska gränsen är betydande och omsätter
drygt nio miljarder kronor per år.

Hållbar industri och framtidens mobilitet

Flera stora branscher inom industrin, världsledande företag med
spetsteknologier, tillsammans med akademi och andra
utvecklingsaktörer är de motorer för forskning och utveckling i
delregionens utvecklingsmiljöer.

Kulturella och kreativa näringar

Konst och kultur är en tydlig drivkraft och grogrund för innovation
genom sin förmåga att utmana gränser och bryta invanda mönster
såväl som skapa mötesplatser över sociala och mentala gränser.
Utgångsläge i omställningen till en mer biologiskt hållbar och
cirkulär framtid.
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Utvecklingsnoder
Inom delregionen har ett antal platser identifierats där det
över tid utvecklats en nära samverkan mellan forskning,
akademi, näringsliv och offentlig sektor, där verksamheten
bygger på delregionens styrkeområden och det finns en
uttalad ambition att vara en nod och mötesplats för
innovation, forskning och utveckling.
Flera av dessa utvecklingsnoder är redan idag starka magneter som
bidrar till det befintliga näringslivets utveckling och skapar en
”god jordmån” för innovation. Några är dessutom attraktiva för
nya företagsetableringar och investeringar inom respektive
styrkeområde, medan andra har potential att bli det.

Gröna Klustret

Gröna Klustret Nuntorp bildades 2018 och är en klustermiljö som ger
förutsättningar för forskning, utbildning och överföring av kunskap för att bidra
till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna näringarna och
näraliggande branscher. Målsättningen är bland annat att utveckla en plattform
för skogliga frågor. Gröna Klustret finns i Brålanda, Vänersborgs kommun.
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Innovatum Science Park

Innovatum Science Park med PTC som test och demomiljö har uppdraget att
skapa ett långsiktigt konkurrenskraftigt regionalt näringsliv genom fokuserade
satsningar på framtidsinriktade, hållbara och storskaligt genomförda lösningar
med industriell teknik som bas. I Innovatumgruppen ingår även Energikontor
Väst, Wargön Innovation, Innovatum Science Center och Saab Car Museum.
Innovatum Science Park har sitt huvudkontor i Trollhättan och finns
7representerat på flera platser i delregionen.

Kristineberg Center

Forsknings- och innovationsmiljön Kristineberg Center drivs av Göteborgs
Universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska miljöinstitutet, RISE Research Institutes
of Sweden, Innovatum Science Park och Lysekils kommun med nära koppling
till det västsvenska Maritima klustret. Kristineberg identifierar strategisk
forskning och innovationer med målsättningen att skapa en hållbar blå tillväxt
som samtidigt bidrar till att uppnå de miljökvalitetsmål och globala mål som
berör havet. Genom partnerskap med bland andra Tjärnö Marina Laboratorium
erbjuder Kristineberg Center avancerad marin infrastruktur, testbäddar och
demomiljöer såväl som en mötesplats för forskning, innovation och
företagsutveckling. Kristineberg Center finns i Fiskebäckskil, Lysekils kommun.

Mötesplats Steneby

Mötesplats Steneby arbetar med kulturdriven samhällsutveckling för att det
ska vara möjligt att bo och arbeta på landsbygden. Noden stödjer idéer,
samarbeten och företagande som är kopplad till konst, design och hantverk
med särskilt fokus på trä, metall och textil. Mötesplats Steneby är en del av GU
Ventures, Göteborgs universitets holdingbolag, med uppdrag från Västra
Götalandsregionen som hjälper konstskapare att bygga upp ett robust
kulturlandskap i Dalsland. Mötesplats Steneby har ett nära samarbete med
bland andra Not Quite i Fengersfors, Åmåls kommun. Mötesplats Steneby
finns i Dals Långed i Bengtsfors kommun.

Sotenäs Symbioscentrum

Sotenäs Symbioscentrum arbetar med cirkulär ekonomi genom industriell och
social symbios, med havet som utgångspunkt. Sotenäs Symbioscentrum är en
utvecklingsplattform och verkar som mötesplats för företag, akademi, skola
och offentlig sektor. Målsättningen är att sammanföra människor för att skapa
innovation, företagande, utbildning och sysselsättning.
Sotenäs Symbioscentrum är placerat i Kungshamn, Sotenäs kommun.
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Wargön Innovation

Wargön Innovation har som mål och uppdrag att möjliggöra produktion av
framtidens hållbara material inom biomaterial och textil och är en etablerad del
av det svenska innovationssystemet. Wargön Innovation är en
innovationsmiljö som drar nytta av det starka industriella kunnandet i regionen
för att bland annat möta textilindustrins utmaningar och lotsar nya
materialinnovationer vidare i parallell affärs- och teknikutveckling. Målet är att
göra resan från laboratoriets idé- och gramskala till marknadsfärdiga produkter.
Wargön Innovation finns i Vargön, Vänersborgs kommun.
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Strategiska vägval
Ett starkt och brett näringsliv med många framgångsrika
företag är en förutsättning för ett gott liv i hela Fyrbodal.
Den ojämna geografin med trekärnigt befolkningscentra i
söder och glesa landsbygder i norr skapar stora
utmaningar för delregionens förmåga att bidra till
Västra Götalandsregionens långsiktiga prioriteringar:
– Stärka innovationskraften
– Bygga kompetens
– Öka inkluderingen
– Knyta samman Västra Götaland
De fyra prioriteringarna hänger ihop och är förutsättningar för
varandra. För att vara framgångsrika i arbetet att skapa ett starkt
och brett näringsliv, behöver alla fyra adresseras även om
näringslivsstrategin väljer att fokusera på två av dem.

Stärka innovationskraften

- För ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant
- Arena för samverkan
- Cirkulära affärsmodeller och bioekonomi
- Företagsetableringsservice
- Projektplattform

Bygga kompetens

- För bättre kompetensförsörjning och livslångt lärande
- Kompetensplattform
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Strategiska mål
Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska
utvecklingsområden för perioden 2021–2023. Inom varje
område finns strategiska mål som beskriver ett önskvärt
läge för Fyrbodalsregionen på cirka tio års sikt.
De strategiska målen ska ses som en inriktning för
Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom
medlemskommunernas och övriga aktörers samverkan och
gemensamma satsningar. Mandat och resurser ser olika ut, men
ansvaret är gemensamt. Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga
handlingsplaner som beskriver de insatser som planeras för att nå
de strategiska målen.

Näringsliv, kultur och attraktionskraft

- Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet
- Innovation, styrkeområden och investeringsvilja
- Kultur och attraktionskraft

Kompetensförsörjning och utbildning

- Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå
- Samverkan och tillgänglighet
- Forskning och utveckling
- Skolavhopp, resultat och jämlikhet

5 MÅL

Näringsliv | Kultur | Attraktionskraft
Kompetensförsörjning | Utbildning

15

Resurser
Finansiering

Årligen tillförs kommunalförbundet delregionala utvecklingsmedel,
DRUM, från Västra Götalandsregionen. Utöver DRUM tillförs
förbundet medel från regionen för att finansiera förstudier och
analyser.

Kompetens

Genom att arbeta tillsammans blir Business Region Väst en stark
röst och en partner till Västra Götalandsregionen och andra
offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Business Region Väst
med kunskap och kompetens.

Kommunikation

Business Region är ett etablerat begrepp för regionalt och
delregionalt plattformsarbete gentemot näringslivet och bidrar till
att företag och andra aktörer inom näringslivsområdet förstår ”vem
de pratar med”. Genom Business Region Väst kan ”en väg in” skapas
för alla intressentgrupper och en samlad kommunikation kring
delregionens näringslivsarbete möjliggör större genomslag.

Uppföljning
Näringslivsstrategi 2030 ska granskas i sin helhet och vid
behov revideras, en gång per mandatperiod.
Business Region Väst sammanställer årligen en
uppföljning av upplevd nytta, effektivitet och nöjdhet
med de nätverk och samverkansavtal som drivs.
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www.fyrbodal.se
Fyrbodals kommunalförbund
kansli@fyrbodal.se | 0522 - 440 820
Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla
Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
BUSINESS REGION VÄST ÄR EN DEL AV FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
BENGTSFORS | DALS-ED | FÄRGELANDA | LYSEKIL | MELLERUD
MUNKEDAL | ORUST | SOTENÄS | STRÖMSTAD | TANUM
TROLLHÄTTAN | UDDEVALLA | VÄNERSBORG | ÅMÅL

