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Information om möte 
Datum 2022-10-25 
Tid 09.00-12.00 (incheckning 8.45) 
Plats Teams 

  

Deltagare 
Namn Kommun/Organisation 
Jeanette Lind Svanqvist Bengtsfors 
Renée Daun Lysekil 
Ronny Svensson Orust 
Richard Holm Strömstad 
Elenor Olofsson Tanum 
Helena Kortered Trollhättan 
Marthe Vakoufari Trollhättan 
Clas Mellby Uddevalla 
Anneli van Roijen Uddevalla 
Kristoffer Ljung Åmål 
Lisa Lundin VG Region 
Andreas Borg Fyrbodal 
Johannes Jönsson Fyrbodal 
Jenni Hagman Position Väst 
Tobias Källqvist Fyrbodal 
Cecilia Sandberg Fyrbodal 
Christel Thuresson Fyrbodal 

 

Dagordning 
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för 
arbetsmoment. 

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid 
 I Incheckning – brukar du fira Halloween? Alla 8.45 
1 I/D Budgetbeslut 27 oktober – Vad händer sen? 

– DRUM, process och struktur framåt 
Christel & 
Linnea 

9.00 
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– BRV och lotsfunktion, arbetsgrupp 
– Projektutlysning höst/vår? 

2 I Kompetensråd Fyrbodal – förslag till uppdatering Christel 9.40 
  PAUS  9.50 
3 I Nya projekt på ingång 

– KKN 
– Industriell symbios 
– Arena skog 
– Transportprojekt 
– Elektriska båtar 
– Gröna klustret Nuntorp 
– Fenixz+ 
– Energiförsörjning och elektrifiering 

Linnea, Tobias, 
Cecilia & 
Christel 

10.00 

  PAUS  10.55 
4 I/A Information (laget runt) Alla 11.00 
5  Föranmälda frågor/Avslutning  11.55 

 

1) Budgetbeslut 27 oktober – Vad händer sen?  
Christel går igenom förslaget och remissvaren som går upp till Direktionen för beslut på torsdag. 
Förslaget har varit ute på remiss under sommar och tidig höst. Samtliga kommuner har bifallit 
förslaget.  

Förutsatt att budgetförslaget bifalls på torsdag kan budgetpunkten Implementering av Business Region 
Väst påbörjas. BRV är inte en ny aktör utan ett sätt att paketera och kommunicera hela 
innovationssystemet i en gemensam ”story”, här blir också ”en-väg-in” en viktig del. En arbetsgrupp 
bestående av de Almi Väst, som haft ett uppdrag för ”en dörr in” under fyra år, Trollhättan, 
Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Orust samt Fyrbodal startas upp för att lägga upp process och starta 
arbetet. 

DRUM-gruppen för beredning av projektarenan på förbundet (består av Christel (RUN), Linnea 
(KUN), Tobias (MN), Cecilia/Maria (RUN), Liselott (projektekonomi) och Almir (föräldraledig) ser 
över rutiner och processer för hantering av DRUM-budget. Syftet är att skapa tydlighet och 
transparens.  

Budget för 2023 är snäv av flera anledningar, en är att få projekt avslutats (eller startats) under 
2021/2022 på grund av pandemi och en ny programperiod för EU-finansiering. 

Gruppen jobbar utifrån att ingen utlysning av projektmedel görs under hösten, men självklart kommer 
de ansökningar som ändå kommer in att handläggas och föras upp till nätverket för beredning och 
beslut i Direktionens arbetsutskott. 

Flertalet av de projekt som nu rullar ska slutredovisas i februari och då vet vi om och hur stora 
”potter” det blir kvar av medel som inte upparbetats i projekten. Dessa kan vi då använda för att göra 
en utlysning under april. Främst riktad till förstudier inför den stora utlysningen efter sommaren. 

Ett förslag till förändring mot tidigare år, som gruppen arbetar med är att vända på processen och göra 
en utlysning direkt efter sommaren så att budgetbeslutet som tas av Direktionen i oktober också 
innehåller de projekt som prioriterats av beredande nätverk. 

Vinsten med förslaget är att aktörer och projektägare då kan börja sin planering i ett tidigare skede. 
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Ett annat förslag som DRUM-gruppen jobbar med är att digitalisera ansöknings och rapportförfarande 
när det gäller projekt finansierade med DRUM-medel. Även mallar och hemsida kommer att 
uppdateras. 

Gruppens arbete och förslag ska redovisas under förbundets Analysvecka (vecka 2, 2023). 

2) Kompetensråd Fyrbodal – förslag till uppdatering 
Sedan augusti i år har regionerna ett utökat uppdrag när det gäller kompetensuppdraget, att fastställa 
mål och prioriteringar för det delregionala kompetensförsörjningsarbetet, samt göra bedömningar 
inom offentlig och privat sektor, på kort och lång sikt. 

VG region och kommunalförbunden har därför tagit fram ett förslag till Avsiktsförklaring om hur det 
här ansvaret och arbetet ska gå till. Med anledning av det har Kompetensråd Fyrbodal bestämt sig för 
att göra ett omtag och förtydliga sitt uppdrag, syfte, roller, ansvar och mandat. 

Nätverket representeras av Richard Holm med Patrik Jatko som suppleant. 

3) Nya projekt på ingång 
KKN Linnea är sjuk och informationen bordläggs till nästa möte. 

FENIXZ Cecilia berättar att projektet är inne i slutfasen. Utbildningar kan sökas ett par veckor till. 
Frågan är ställd till kommunerna om det finns behov av fler kompetensutvecklingsinsatser och en ny 
projektansökan. Svaret var ja så ansökan har nu skickats in för Fenikz+. Ansökan har två spår, dels 
utbildning för befintlig personal i alla sektorer även offentlig, kommunerna har kommit in med sina 
behov (1000-tals platser behövs) och dels att utveckla kompetensplattformsarbetet. Beslut kommer 
från ESF 16 december och start kan bli i mars nästa år. 

ENERGIFÖRSÖRJNING OCH ELEKTRIFIERING Tobias och Christel kommer att skriva fram en 
ansökan om förstudiemedel med syfte att kunna göra en eller flera större EU-ansökningar i början av 
året. Förstudien (och kommande projekt) ska utgå ifrån vad kommunerna har för behov och hur 
kommunalförbundet kan stödja dem i det. 

Förstudien är tänkt att ha fyra teman: Lokalnät och effektbehov när tunga transporter elektrifieras, 
Samverkan för att kapa effekttoppar samt förutsättningar för att skapa en Flexmarknad, Utveckling av 
potential inom bioenergi samt kommunikationsbehov och kompetenshöjning för handläggare och 
beslutsfattare.  

ELEKTRISKA FRITIDSBÅTAR ”go:LEIF”. Tobias informerar om projektet som ska drivas 
tillsammans med Business Region Göteborg och Göteborgsregionen och Norge (Interreg) med 
Innovatum som blivande projektledare. (bilder bifogas). Projektet handlar om att erbjuda infrastruktur 
laddplatser för att kunna ta emot fritidsbåtar med elmotor i stället för bensin eller diesel. Än så länge 
fokuserar projektet på kusten, men kan också appliceras på Vänerhamnar till exempel. 

INDUSTRIELL SYMBIOS ansökan till FORMAS, kommuners roll som facilitator för samverkan 
samt Femstegsmodellen. Bilder bifogas.  

OMSTÄLLNING FOSSILFRIA TRANSPORTER Fyrbodal och Boråsregionen, treårigt projekt 
startar vid årsskiftet. Finansiering via Vinnoa och VGR. 

ARENA SKOG Gröna klustret driver arbetet som är en del i att stödja Skoglig plattform.  

GRÖNA KLUSTRET NUNTORP har fått finansiering från VGR och från Fyrbodal (miljönämnden) 
för ett kortare projekt, året ut, för nodutveckling. Strategerna på förbundet träffar dem nästa vecka för 
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att diskutera hur ett utvecklingsarbete i noden kan se ut. De har tre olika spår, skoglig arena, 
livsmedelsproduktion och bioenergi. 

4) Laget runt 
BENGTSFORS Lyckad träkonferens med fokus på hållbar träproduktion som lockade 130 deltagare. 
Ska bjuda in till en större träff med näringslivet för att hitta fler symbiosmöjligheter med de företag 
som är intresserade. Hållbar omställning och grönt skifte, svårt att få med de små företagen som har 
svårt med tid och resurser. 

FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND Rookie Start up är ytterligare en icke-vinstdrivande aktör 
som erbjuder ungdomar att jobba på sommaren. De här är kanske mer traditionella feriejobb, där 
ungdomarna är anställda av och får lön från kommunen och där Rookie Startup står för att utbilda, 
utveckla och handleda deltagarna. Vi kör Öppen kanal den 22 nov och den 24 nov då de får möjlighet 
att presentera sig och pitcha sitt upplägg. 

Den 1 januari får vi en ny chef efter Anna. Det är Michael Johansson från Lysekil som börjar hos oss 
och som dessutom får en ny titel Chef Regional Utveckling. 

ORUST Trygghetsfrågor ihop med kommunpolisen under hösten. Bland annat möte med LRF och ett 
system för trygghetsvandringar i våra verksamhetsområden.   
Försöksprojekt med att få ut mer mat från sillen, utmaningen är reningssystemen. Jordbruksverket vill 
utöka livsmedelsproduktion. Tog upp behovet av att jobba med bra lösningar för befintlig industri, 
annars kan det hota livsmedelsproduktionen med sillen som bas. 

STRÖMSTAD Richard ska vara med på Orust och en workshop kring restströmmar. Stormig 
valrörelse både för politiker och för tjänstepersoner och en hel del påhopp. Det har lugnat sig en del. 
Möjlighetsdagar tillsammans med AF, en dag i Strömstad och en dag i Norge. Spännande att se hur de 
jobbar i Norge och hur vår Arbetsförmedling inte får samma möjligheter. 

Fått ett stort projekt tillsammans med Sotenäs, om provinsiell utveckling och innovativa modeller. 
Fem år och fem miljoner Euro. Nordregio projekt, fem länder förutom Sverige. 

Utvecklingsarena Strömstad och hur det ska utvecklas. 

TANUM Elisabeth slutar den 9 november. Rekrytering är igång för att ersätta henne. Många 
aktiviteter med skolorna. Framför allt årskurs 9. Haft föreläsning med näringslivet om organiserad 
brottslighet. Har etablerade Forumgrupper med företag och med olika teman. Även haft 
näringslivsfrukostar. Ett enat Bohuslän, jobbar med ”Håll Bohuslän rent” där alla kommuner nu är 
medlemmar. 

TROLLHÄTTAN Nytt politiskt styre efter 106 år. Eko-hallen öppnade på Överby förra veckan, lockar 
mycket folk. Haft Smaka-event kring mat och lyfte företagarna i branschen och även kockyrket. Flera 
etableringsförfrågningar, men inte lika starkt tryck som i våras. 18 november arrangera en träff för 
näringslivet tillsammans med energirådgivningen. 

Brott och otrygghet har vi också jobbar med bland annat med enkät till företagen. Svaren har nu följts 
upp för att se hur vi kan samverka för att komma åt otrygghetsproblem. 

UDDEVALLA Nästa vecka 3 november arrangerar Kurödsdagen, vårt största industriområde. 
Företagen håller öppet hus och det blir föreläsningar, energirådgivare med flera samt mässa. Ett 20-tal 
företag. 

Fukt i Väst fick priset som årets företag i Uddevalla, prisutdelning i fredags. 
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Skagerackbanan fortsätter arbetet. Anders Brunberg har ett frukostmöte den 10 november. Byggstart 
är tänkt 2028 och nu diskuteras även möjligheten att ta gods och inte bara passagerare på tåget. 

Även Uddevalla ska ut med enkät kring trygghet och brottsförebyggande. 

Har tagit beslut om att vara med i BisnisAnalys förutom UC. 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Utvecklingen i regionen och hur det drabbar företagen, allt fler 
varsel men inga större konkurser ännu. Avtalsrörelsen har stor betydelse. 

Ändå goda förutsättningar i Västra Götaland enligt Handelskammaren. 

Det politiska läget är s, v, mp och nya nämnder tas beslut i dag. Hade tung nämnd, 44 
verksamhetsbidrag 220 miljoner beslutades på RUN. Söktrycket på projektmedel är stort. 

5) Föranmälda frågor/Avslut 
Nästa möte som också är årets sista är den 14 december och tanken är att vi kommer att vara här på 
kansliet och avsluta mötet med lunch. Viktigt att ni anmäler er och om ni har några önskemål gällande 
maten.  

 
Antecknat av 
Christel Thuresson 

Bilagor 
§ DRUM-budget 2023 
§ Go:LEIF 
§ Industriell Symbios 


