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Prioriterade insatser delregionala utvecklingsmedel 2023 2024
Boråsregionen utlyser årligen utvecklingsmedel för samverkansprojekt som bidrar till hållbar regional
utveckling i Sjuhärad och som ligger i linje med Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021 20230 och
Kulturplan för Boråsregionen 2020 2023.
En behovsstyrd tillväxtmodell infördes från 2020 efter beslut av Boråsregionens Direktion. Modellen
innebär att utvecklingsmedel kan sökas för projekt som bidrar till att uppfylla prioriterade insatser
och mål som identifierats i den reviderade analysen av näringslivets behov i Sjuhärad 2022. Syftet är
att möta de behov och utmaningar som identifierats i behovskartläggningen samt identifierade
behov för kultursamverkan i den delregionala kulturplanen.
Det är inom följande prioriterade områden och insatser som utvecklingsmedel kan sökas 2023.
Ansökningar som tydligt och konkret knyter an till Utvecklingsstrategi för Sjuhärads fokusområden
samt prioriterade målområden i Kulturplan för Boråsregionen.

Fokusområde: En innovativ och konkurrenskraftig delregion
Behov som insatserna ska möta En förutsättning för att Sjuhärad ska vara innovativt och
konkurrenskraftigt är satsningar inom flera olika områden som samspelar med varandra. Det handlar
om strategisk kompetensförsörjning, forskning-och innovationsmiljöer, god infrastruktur och
satsningar på omställningen till ett hållbart och digitalt samhälle. Förmågan att attrahera människor
och företag till vårt område är i hög grad sammankopplad med förutsättningarna för långsiktig
utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv i framkant.
En viktig del för att regionen ska behålla sin långsiktiga konkurrenskraft är innovationsförmågan hos
näringslivet. Behovsanalysen visar att Sjuhärads produktivitetsökning är långsammare än för Västra
götalandsregionen som helhet och för riket. Detta indikerar att det kan finnas en utvecklingspotential
att höja värdeskapandet med genom innovation och förnyelse.

Insats: Länkningen till Västra Götalands hela innovationssystem
Boråsregi
finns på storregional nivå. Det handlar exempelvis om utbytet med Västragötalandsregionens science
parks, rådgivningsaktörer och samverkan med akademi. Exempel på insatser som föreslås är stöd
kring att matcha företagare och den tillämpade forskningen i hela regionen, att arbeta uppsökande
gentemot företagen för att identifiera potential till förnyelse eller samverkansprojekt mellan företag
och forskningsaktörer i hela regionen.

Insats: Förmåga att tillvarata tillväxtpotentialen i det befintliga näringslivet
Sjuhärad har en hög andel små- och medelstora företag i näringslivet, men både viljan och förmågan
att växa skiljer sig åt mellan dessa. Boråsregionen ser att det finns en potential i att riktat stödja
företag som har förutsättningar och ambition att växa med anpassade insatser. Detta som ett
komplement till ett bredare generellt tillväxtfrämjande arbetet.

Önskvärda effekter
Goda förutsättningar för att ta oss an gemensamma utmaningar genom kontinuerliga
samverkansplattformar
Fler företag startas upp och växer i delregionen
Livskraftiga företag som ligger i framkant inom innovation och hållbarhet
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Fokusområde: Strategisk kompetensförsörjning
Behov som insatserna ska möta Tillgången på kompetens är en förutsättning för att samhället

ska utvecklas och för att Sjuhärad ska vara attraktivt. Vi ska möta arbetsmarknadens utmaningar
gällande kompetensförsörjning samtidigt som vi ställer om till ett hållbart samhälle. Detta kräver nya
kunskaper inom digitalisering och att vi skapar nya möjligheter för forskning och innovation. Genom
strategisk kompetensförsörjning skapar vi förutsättningar för god tillgång till arbetskraft med rätt
kompetens utifrån arbetsmarknadens behov och ger ökade förutsättningar för individers möjligheter
till egen försörjning.
Bristen på arbetskraft uppges att idag hämma tillväxten. Företag klarar inte av att möta efterfrågan
på grund av svårigheter att rekrytera rätt kompetenser. Utmaningen företagen står inför handlar om
att såväl kunna rekrytera som att behålla personal. Behovsanalysen pekar på stort behov av
gymnasie- eller YH-utbildad personal, ofta med inriktning mot produktion och avancerad tillverkning,
men även inom exempelvis ekonomi, juridik och HR. Boråsregionen ser ett behov av insatser för att
stärka kompetensförsörjningen såväl som kompetensutvecklingen i regionen. Detta för att
säkerställa att näringslivet kan fortsätta växa och vara långsiktigt konkurrenskraftig.

Insats: Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Inom detta område kan det handla om insatser för att öka utflödet från utbildningsystemet genom
att arbeta för att skapa fler yrkesutbildningar, öka intresset för individer att läsa utbildningar eller på
andra sätt öka utflödet från utbildningssystemet kopplat till de områden som näringslivet
efterfrågar kompetens inom. Det kan också handla om insatser för att matcha och validera befintlig
kompetens inom företag för att på så sätt lösa kompetensbehov samt även ett ökat antal
valideringsinsatser riktat till arbetssökande

Insats: Branschbredd och sårbarhet
Regionen har en hög koncentration av sysselsatta inom vissa branscher och är beroende av ett antal
större företag för sin sysselsättning, vilket skapar en sårbarhet mot konjunktur- eller
marknadsförändringar. Graden av sårbarhet varierar mellan kommunerna men det finns ett behov av
att skapa en bredare intäktsbas för att minska sårbarheten. Långsiktig utveckling av näringslivet
förutsätter en kontinuerlig förnyelse och att nya branscher och företag växer fram. Inom detta
område ser Boråsregionen behov av insatser som uppstart av företag inom nya branschområden,
stöd för tillväxt i innovativa SME samt insatser för att främja etablering av företag i regionen, med
fokus på nya branscher.

Önskvärda effekter
Sjuhärad kännetecknas av ett utbildningssystem som anpassar sig efter
arbetsmarknadens behov
Sjuhärads arbetsmarknad har tillgång till arbetskraft med rätt kompetens och invånarna har goda
möjligheter till egen försörjning
Sjuhärads arbetsgivare lockar till sig kompetens genom att erbjuda attraktiva arbetsplatser
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Fokusområde: En socialt hållbar delregion
Behov som insatserna ska möta En socialt hållbar delregion innebär att invånarna har jämlika
förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Social hållbarhet lägger grunden till en
fungerande demokrati och ökar samhällets möjligheter att möta oförutsedda händelser.

Insats: Främja tvärsektoriell samverkan mellan aktörer
För att lyckas med att skapa jämlika förutsättningar och öka inkludering krävs en tvärsektoriell
samverkan med aktörer från offentlig sektor, det privata näringslivet och det civila samhället.

Insats: Barn och ungas hälsa
Utvecklingsarbetet i Sjuhärad ska skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa i hela delregionen
och bidra till att alla medborgare känner sig inkluderade. Att barn och unga växer upp under trygga
förhållanden är viktigt för förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet.

Önskvärda effekter
God och jämlik hälsa för alla inom Sjuhärad
Invånarna har goda möjligheter till egen försörjning och en jämlik samhällsservice oberoende av
bostadsort
Barnets bästa beaktas i alla lägen

Fokusområde: En cirkulär och hållbar delregion
Behov som insatserna ska möta - Två stora samhällsutmaningar vi står inför globalt, nationellt
och lokalt är effekterna av klimatförändringen och hotet mot den biologiska mångfalden. En
förutsättning för att Sjuhärad ska vara attraktivt är att vi bidrar till hållbar utveckling utan att
äventyra kommande generationers möjligheter till ett gott liv.

Insats: Stimulera omställning till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle
För att minska effekterna av klimatförändringarna måste vi arbeta för ett cirkulärt och
fossiloberoende samhälle. Det kan handla om att ta fram nya innovationer, metoder och uppmuntra
till beteendeförändring för att minska klimatpåverkan.

Insats: Skapa förutsättningar för ekologisk hållbarhet
För att åstadkomma en välmående miljö med rik natur, rent vatten och ren luft krävs insatser för
att bibehålla den ekologiska hållbarheten. Det kan handla om markanvändning, vattenförsörjning
eller att berika artrikedom.

Önskvärda effekter
Resurser används effektivt och uttaget av icke förnybara resurser är begränsat
En delregion med mindre miljö-och klimatpåverkan
Sjuhärad präglas av en välmående miljö med rik natur, rent vatten och ren luft
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Fokusområde: Hållbar samhällsplanering
Behov som insatsen ska möta Samhällsplaneringen har en viktig roll i att skapa ett hållbart

samhälle som tillgodoser människors behov av en god livsmiljö. Att knyta samman Sjuhärad med
övriga regionen och öka närheten med våra grannregioner är viktigt för att skapa en attraktiv region.
I behovsanalysen framkommer att planering av exempelvis kollektivtrafik, tillgång till planlagd mark
och digitalinfrastruktur är områden som gynnas av ett delregionalt perspektiv. Att samordna och
koordinera planeringsprocesser av frågor som sträcker sig över kommungränserna ses som något
som bidra till både en högre kvalitet och ökad effektivitet i samhällsplaneringen.

Insats: Samordning av kommungemensamma planeringsfrågor
Förslag på insatser är exempelvis samverkan kring större företagsetableringar, långsiktig
bostadsförsörjning och ladd-infrastruktur. Andra områden som lyfts fram är att tillgängliggöra och
samarbeta kring dataunderlag mellan kommunerna för att underlätta exempelvis
översiktsplaneringen.

Önskvärda effekter:
Sjuhärad präglas av en fungerande infrastruktur och är en attraktiv delregion att leva och verka i
Sjuhärads invånare har god tillgång till attraktiva och hållbara boendemiljöer
Sjuhärad har ett sömlöst och sammanhållet transportsystem

Prioriterade målområden i Kulturplan för Boråsregionen 2023 och 2024
Behov som insatserna ska möta Kommunerna i Sjuhärad har gemensamt valt ut områden i den
regionala kulturplanen som de avser att fokusera på under perioden 2020-2023. Vid utvärdering av
områdena ser vi många goda exempel på lyckade satsningar både av kommuner men också
kulturaktörer. När vi nu går in i vår sista period ser vi därför en nytta i att satsa särskilt på de
områden som vi vill nå längre.
Kultur ska vara ett horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och planering, jämsides med
jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och internationalisering. Kultur ska vara närvarande i alla
kommunala beredningar och en självklar del av samhällsplaneringen. All kulturverksamhet äger rum i
en kommun.
Kommunerna i Sjuhärad har gemensamt valt ut områden i den regionala kulturplanen som de avser
att fokusera på under perioden 2020-2023. Vid utvärdering av områdena ser vi många goda exempel
på lyckade satsningar både av kommuner men också kulturaktörer. När vi nu går in i vår sista period
för kulturplanen ser vi därför nyttan av att satsa särskilt på de områden där vi vill nå längre.
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Insats: Platsutveckling och besöksnäring
Nya sätt att arbeta med platsutveckling, stärker delregionen och kan spridas. I den delregionala
kulturplanen betonas särskilt dessa områden.
Arrangera utbildningar, kompetensutveckling kring samhällsplanering
Utveckla samarbeten mellan kommunerna inom platsutveckling
Öka tillgängligheten genom att verka för digitalisering av kulturarvet
Öka förståelsen för kulturens plats i samhället
Främja samverkan mellan kultur och besöksnäring för att öka Sjuhärads attraktionskraft

Insats: Folkbildning och civilsamhälle
Samverkan med folkbildningen är något som efterlyses på både lokal och regional nivå. I den
delregionala kulturplanen betonas särskilt dessa områden.
Skapa möten över de gränser som kan sättas av funktionsvariationer eller bakgrund
Främja ungdomars delaktighet
Bevara kulturavet inom byggnadsvård, textil, musik
Skapa förutsättningar för upplevelser inom konst och kultur
Verka för demokrati och alla människors lika värde

Insats: Barnperspektivet inom kultur
Ett horisontellt mål som bör genomsyra all kulturverksamhet. I den delregionala kulturplanen
betonas särskilt dessa områden.
Barnen skall mötas och komma till tals genom kanaler som regionens kulturverksamheter
erbjuder
Samverkan i former som tar barnets behov och åsikter tillvara
Medarbetare och personal skall fortbildas i konsten att möta och ställa rätt frågor till barnen

Önskvärda effekter
I Boråsregionen är ett prioriterat mål för regional utveckling att främja ett aktivt och nyskapande
kulturliv för alla. Kulturen i Boråsregionen ska synas och sticka ut, väcka intresse och skapa
framtidstro. Syftet med delregional kultursamverkan är att fördjupa samarbetet mellan kommunerna
i Boråsregionen för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av kulturen med invånarna som
medskapare i kulturutbudet.

