
Agenda 2 mars 2023 kl 13.00 – 16.00

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig

1 I Välkomna
2 I Genomgång av Överenskommelse och nätverkets uppdrag Christel
3 I Ekonomisk rapport DRUM Almir
4 I Rapport från DRUM-gruppen – aktuella utlysningar Christel & Almir

5 B Beredning av projektansökningar inför beslut i AU 9 mars Christel
PAUS

6 I Lägesrapport pågående/avslutade projekt Christel
7 I Genomgång Årshjulet Christel
8 Övriga frågor

– Teknikcollege
– Kompetensråd Fyrbodal

Renée D
Cecilia

9 Avslutning



DRUM – Syfte och Överenskommelsen

• Bidra till lokalt och delregionalt inflytande och engagemang i det regionala 
utvecklingsarbetet (utifrån kommunernas förutsättningar och möjligheter).

• Bidra till nytänkande och konkreta projekt som främjar en hållbar regional 
utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i Västra Götaland.

• Bidra till flernivåsamverkan mellan kommun, delregion och region. Insatser ska 
samskapas.

• Stimulera satsningar som utgår från lokala behov.  
• Medlens primära syfte är att nå ut till aktörer delregionalt.
• Alltid undersöka om andra finansieringsverktyg är möjliga.
• Medfinansiering av delregionalt innovationsstödsystem ska föregås av gemensam 

dialog kring samfinansiering.



DRUM – fördelning i regionen

• Fyrbodals kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 
1,5 mnkr)

• Skaraborgs kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, MN 
1,5 mnkr) 

• Boråsregionens kommunalförbund: totalt 11,05 mnkr (fördelat på RUN 7,5 mnkr, KUN 2,05 mnkr, 
MN 1,5 mnkr)

• Göteborgsregionens kommunalförbund och Business regionen Göteborg: totalt 18,5 mnkr
(fördelat på RUN 17 mnkr, MN 1,5 mnkr)

Förutsättningen är att kommunerna bidrar med minst lika mycket, 
cirka 37 kronor/invånare.



Regionen stödjer innovationssystemet
Förutom DRUM till kommunalförbunden, utgår även ett årligt verksamhetsstöd från RUN direkt till 
bland annat näringslivsfrämjande aktörer och Science Parks i delregionerna.

För 2022 uppgick stöd till aktörer i Fyrbodal:
– 0,85 mnkr till Drivhuset vid Högskolan Väst
– 12,05 mnkr till Innovatum Science Park
– 3,122 mnkr till Innovatum Science Center AB

Även regionövergripande aktörer fick verksamhetsstöd:
– 3,0 mnkr till Connect Väst
– 2,8 mnkr till Coompanion
– 4,1 mnkr till Ung Företagsamhet
– 0,425 mnkr till Miljöbron (Holohouse)

Från och med 2023 får även IUC Väst verksamhetsbidrag med 3 
mnkr, direkt från regionala utvecklingsnämnden, RUN.



Årsjul DRUM OKTOBER

AU beslutar om projekt
Direktionen beslutar om budget

SEPTEMBER

Utlysning stänger
Referensgruppen granskar och 

prioriterar inkomna förslag

AUGUSTI

Workshop med Superteamet
Utlysning publiceras

JANUARI

Projektstart

APRIL

Workshop i nätverken

MAJ

Budgetförutsättningar 
presenteras i AU

JUNI

Referensgruppen förbereder 
utlysning, enas om fokus,  
prioriteringar och kriterier

MARS

Workshop med Direktionen
DRUM-dialog med Regionen



Antal ansökningar 7

Ansökan DRUM-medel för 2023 2 631 737 kr

Total DRUM-medel hela projektperioden (3 år) 4 473 608 kr

Övriga finansiärer hela projektperioden (3 år) 58 961 173 kr

Projektens totala omsättning 63 434 773 kr

Övriga finansiärer Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket/ERUF, Interreg, Egen finansiering, 
Enskilda kommuner, Dalslands sparbank, 

Projektägare Science Center, Gröna Klustret Nuntorp, Fyrbodals kommunalförbund, UF, 
Coompanion Fyrbodal, Connect Väst, Wargön Innovation

Kommuner som berörs Samtliga i ett eller flera projekt

Fyrbodals utvecklingsområden som berörs Näringsliv, kultur och attraktionskraft, Kompetensförsörjning och utbildning

Områden i RUS2030 som berörs Stärka innovationskraften, Bygga kompetens  (cirkulära affärsmodeller, 
fullföljda studier)

Områden i Klimat 2030 som berörs Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara och resurseffektiva produkter och 
tjänster

Områden i Regionala kulturstrategin som berörs Utveckla kapaciteter, Öka internationaliseringen

Sammanfattning ansökningar



2022/0198  – Business Region Väst sammanhållen 
näringslivsutveckling i Fyrbodal
Projektperiod 2023-01-01 – 2023-12-31

Projektägare Fyrbodals kommunalförbund

Sökt belopp DRUM/Total projektbudget 500 000 kr/500 000 kr

Övriga finansiärer –

Syfte Implementera Businessregion Väst och den gemensamma 
näringslivsstrategin.

Målgrupp Aktörer och organisationer inom innovationssystemet

Resultat under projektperioden Genom Företagslots  och Företagsakut stödja företagen och minska risk för 
nedläggningar. 
Utveckla det gemensamma näringslivsarbetet under varumärket Business 
Region Väst.

Förväntad långsiktig effekt/nytta Ökad attraktionskraften och stärk innovationskraft i hela Fyrbodal.



2023/0015  – Upplevelsenäring Kultur och 
besöksnäring i samverkan
Projektperiod 2023-01-01 – 2025-12-31

Projektägare Innovatum Science Center

Sökt belopp DRUM/Total projektbudget 300 000 kr/16 661 223 kr

Övriga finansiärer VGR, Interreg Sv-No, Trollhättans stad, Lysekils kommun

Syfte Stärka samverkan och nya utvecklingsmöjligheter för kultur- och besöksnäring. Öka 
förståelse bland offentliga aktörer för upplevelseindustrins betydelse i 
samhällsutveckling och platsattraktivitet.

Målgrupp Aktörer inom kultur- och besöksnäringen

Resultat under projektperioden Genomföra tester som ska resultera i nya arenor och platser för upplevelse med kultur 
och besöksnäring och utveckla digitala verktyg med AR och AI med mera

Förväntad långsiktig effekt/nytta Stärkt tillväxt av upplevelseproduktion och därmed stärkt attraktionskraft



2023/0016  – Grön tillväxt Fyrbodal

Projektperiod 2023-03-01 – 2025-12-31

Projektägare Gröna klustret Nuntorp

Sökt belopp DRUM/Total projektbudget 1 100 000kr/5 770 568 kr

Övriga finansiärer VGR, Vänersborgs kommun, Dalslands sparbank, Gröna klustret Nuntorp ek förening

Syfte Verka för grön omställning och ökad konkurrenskraft inom gröna näringar med fokus på 
lantbruk, livsmedel och grön energi

Målgrupp Företag inom de gröna näringarna samt nuvarande och framtida anställda

Resultat under projektperioden Etablera test- och demoanläggning för landbaserad fiskodling på Nuntorp. Etablera 
nätverk för lantbrukare som vill satsa på gårdsbaserad biogas. Ökad kunskap om biokol
och dess användningsområden.

Förväntad långsiktig effekt/nytta Mer robust näringsliv kopplat till de gröna näringarna och öka bioekonomin. Fler 
hållbara affärsmodeller och cirkulära system som bidrar till det hållbara samhället.

Tas inte upp av VGR



2023/0017  – Innovationsmiljö för hållbar 
produktion och cirkulära flöden
Projektperiod 2023-04-01 – 2026-03-31

Projektägare Wargön Innovation

Sökt belopp DRUM/Total projektbudget 600 000 kr/30 442 167 kr

Övriga finansiärer VGR, ERUF, Vänersborgs kommun

Syfte Öka kraften i omställning till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi samt medverka till 
ökad innovations- och konkurrenskraft som skapar ny sysselsättning i SMF i Fyrbodal 
och Västsverige.

Målgrupp Små och medelstors förerag, SMF i VG-regionen inom branscherna tillverkning, 
återvinning, tvätteriverksamhet, partihandel av mode och textil sam reparationer av 
konsumentvaror.

Resultat under projektperioden Minst 60 SMF i utveckling av hållbara och innovativa material och produkter anpassade 
för cirkularitet och skalbara för industrialisering.

Förväntad långsiktig effekt/nytta Öka kraften i omställningen till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi som skapar ny 
sysselsättning i Fyrbodal och Västsverige.



2023/0018  – Cirkulära möjligheter

Projektperiod 2023-01-01 – 2025-12-31

Projektägare Ung företagsamhet Fyrbodal

Sökt belopp DRUM/Total projektbudget 1 330 350 kr/3 801 000 kr

Övriga finansiärer Interreg Sv–No

Syfte Främja kunskaper om hållbar utveckling och cirkulär ekonomi genom UF-företagande i 
skolan. 

Målgrupp Elever och lärare

Resultat under projektperioden Utveckla ett processverktyg för lärare och elever som kvalitetssäkrar elevernas arbete 
med hållbarhet och cirkulär ekonomi i UF-företagen under hela läsåret.

Förväntad långsiktig effekt/nytta Bidra till beteendeförändring hos lärare och elever för ett mer cirkulärt och hållbart 
framtida näringsliv.

Avslag från Interreg



2023/0019  – Starkare företag bättre samhälle

Projektperiod 2023-01-01–2025-12-31

Projektägare Connect Väst

Sökt belopp DRUM/total projektbudget 2 550 000 kr/5 100 000kr

Övriga finansiärer Connect Väst

Syfte Genom coachande förhållningssätt sätta företagen i förarsätet, öka 
kompetensöverföringen samt stödja företagaren i individuell utveckling.

Målgrupp Hållbara företag med vilja och förmåga, såväl startups som små och medelstora företag.

Resultat under projektperioden 15 företag per år erbjuds att stärka sin konkurrenskraft genom att få tillgång till rätt 
kompetens, kapital och kontakter och ett långsiktigt hållbart tillväxtarbete.

Förväntad långsiktig effekt/nytta Kombinera Connects affärs- och investeringsnätverk stärka kraften i våra gemensamma 
utvecklingsinsatser.



2023/0020  – Främjandet av entreprenörskapet 
genom socialt företagande
Projektperiod 2023-03-15 – 2023-12-31

Projektägare Coompanion Fyrbodal

Sökt belopp DRUM/Total projektbudget 293 107kr/586 215 kr

Övriga finansiärer Tillväxtverket, Coompanion Fyrbodal

Syfte Få fler individer som står långt från arbetsmarknaden i arbete genom Arbetsintegrerat 
socialt företag, ASF genom att stärka stödstrukturerna.

Målgrupp Individer som står långt från arbete (personer med funktionsnedsättning, 
språksvårigheter, ingen eller kort utbildning, utrikesfödda kvinnor med flera). 
Kommunernas AME och Näringslivskontor, Samordningsförbund

Resultat under projektperioden Rådgivning och stöd till befintliga ASF i Fyrbodal, nio företag och cirka 40 individer. 
Identifiera framgångsfaktorer för stödstrukturer och tillsammans med VGR söka ett 
större projekt för genomförande.

Förväntad långsiktig effekt/nytta Fler individer som klarar sin egen försörjning, minskar sitt beroende av försörjningsstöd 
och upplever ökat inflytande över sin livssituation.



Näringslivsnätverkets synpunkter 2 mars 2023
Projekt dnr och namn Tillstyrker/avslår Synpunkter och kommentarer

2022-0198 Business region Väst Tillstyrker Viktigt att arbetet med BRV kommer igång och att 
Utvecklingsnoderna får en tydlig plats.

2023-0015 Upplevelsenäring Tillstyrker Flera mindre projekt. Besöksnäringen är ett styrkeområde för 
Fyrbodal, det saknas en utvecklingsnod ett ”Visit Fyrbodal”.

2023-0016 Grön Tillväxt Fyrbodal Tas inte upp Med hänvisning till VGR. Nätverket poängterar att GK är en viktig nod 
för styrkeområdet gröna näringar. Vänersborg och Mellerud vill ta 
tydligare plats i fortsatta arbetet tillsammans med GK, Fyrbodal och 
VGR.

2023-0017 Innovationsmiljö Tillstyrker Wargön Innovations kompetens inom processer för återvinning och 
cirkularitet behöver tas tillvara och spridas till fler styrkeområden.

2023-0018 Cirkulära möjligheter Avslår Med hänvisning till Interreg. En dialog bör inledas för att se över 
möjligheten att bevilja UF ett verksamhetsstöd.

2023-0019 Starkare företag Avslår Ansökan svarar inte upp mot flera av de viktiga prioriteringarna i 
utlysningen.

2023-0020 Främja entreprenörskap Tillstyrker Ansökan ligger väl i linje med kommunernas behov och 
prioriteringarna i utlysningen. 


