






























Tidsaxel Turismstrategi Skaraborg

2008 Beslut Skaraborgs Kommunalförbund

2009-2012  Den pedagogiska pyramiden  

2013-2016 Affärsutvecklare med nya arbetssätt

2014-2016 Genomförandeplan Skaraborg

2017-2019 Strategisk inriktning på arbetet

2017-2020 Genomförandeplan Skaraborg - reviderad
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2010 formulerades en Nationell 
Strategi för svensk besöksnäring 

Vision 

• En fördubbling av den 
turistekonomiska omsättningen från 
250 till 500 miljarder år 2020

• En ökning av turismexporten från 94 
till 200 miljarder kronor

Verklighet

2016 omsatte besöksnäringen

• 296 miljarder SEK

• Redovisade ett exportvärde på 120 
miljarder och 

• Genererade 169 000 jobb på 
årsbasis. I hela landet
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Visionen och verkligheten



Besöksnäringen som en enande kraft

I december 2008 tog en enad politik i 
Skaraborg* beslut om samarbete över 
kommungränserna och en långsiktighet i 
arbetet över minst tre mandatperioder

Syfte
att skapa bättre förutsättningar för en 
utveckling av besöksnäringen i Skaraborg

Målsättning
att fördubba omsättningen inom 
besöksnäringen i Skaraborg fram till år 
2015 

Skaraborgs Kommunalförbund och 
Västsvenska Turistrådet

* Skaraborg består av 15 kommuner



Probleminsikt och förändringsvilja
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• Låg tillväxt och låg beläggningsgrad

• Företagsanalyser

• Attitydundersökning
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Insatsområden 2009-2012

• Destinationsutvecklingen 
är som ett gigantiskt 
pussel där de olika 
delarna bygger helheten 

• Ett antal insatsområden 
identifierades initialt och 
några har ändrats under 
resans gång utifrån 
omvärldens perspektiv

• Viktigt med flexibilitet

• Utmaning att finna 
samarbetsformer och 
medvetenhet i olika 
kommunala beslut



Nationella visioner möter lokala utmaningar

2017-10-23• •  SKAPAD AV  8

Den stora utmaningen är att 
anpassa de nationella målen till de 
lokala förutsättningarna 

Två goda exempel är arbetet i de 
båda deldestinationerna Göta 
kanal och Hornborgasjön som 
syftar till utveckling av kvalitativa 
besöksområden med ingående 
aktörer och produkter som är 
exportmogna



Framtidsperspektiv och nya arbetssätt
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• Ny arbetsmodell 2013-2016 i Skaraborg
• Tre affärsutvecklare för de tematiska 

områdena; måltidsturism, naturturism 
och framtidens lokala besöksservice

• Dessa affärsutvecklare rekryterades 
från befintliga turistorganisationer

• Skaraborgs Kommunalförbund har varit 
projektägare och uppdragsgivare

• Turistrådet har svarat för arbetsledning 
av affärsutvecklarna

• Den tematiska inriktningen och 
marknadens intresse har styrt var i 
geografin insatserna sker

• En framgångsfaktor har varit de lokala 
turistorganisationernas förmåga att 
möta upp



Koordinator besöksnäringsutveckling i Skaraborg

Tid: Januari 2017 – december 2018

Omfattning: 50 % av en heltid

Med uppdrag att:

• vara besöksnäringsresurs för de politiska 
företrädarna och kommunernas tjänstemän

• utbilda och vara talesperson för 
besöksnäringsfrågor på kommunalförbundet

• vara representant för Skaraborg på regional 
och nationell nivå

• ge vägledning kring innehållet i den offentliga 
leveransen

• utreda förutsättningar för att skapa en extern 
(fristående) organisation/struktur som 
arbetar med besöksnäringens aktörer i hela 
Skaraborg

Övergripande mål: genomföra strategiska 
insatser för att samordna resurserna och 
därigenom nå uppsatta mål enligt 
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Medskick och erfarenheter
Företagsperspektivet

Utgå från gästens perspektiv

Medvetenhet om 10-90-regeln – ”10 % i skyltfönstret och övriga 90 % kommer att gynnas” 

Ha tålamod, produkterna har långa tidscykler 

Framgången och uthålligheten ligger i företagens förmåga och vilja att utveckla och äga sina 
produkter och verksamheter

Kommunperspektivet

Viktigt med en stark politisk vilja och engagemang

Lyft och för dialog kring vilken roll kommunerna respektive besöksnäringsföretagen kommer 
spela i framtiden. Vilken är det offentligas roll och vilken är besöksnäringsföretagens roll? 

Det finns en okunskap om besöksnäringsfrågorna – den är idag en framtidsbransch och en av 
Sveriges basnäringar och ständig kunskapsöverföring behövs. Utbilda politiker och 
tjänstemän

De ingående kommunerna och destinationerna har olika förutsättningar och karaktär. Se det 
som en styrka. Ha ett gränslöst synsätt – det har besökaren

Samverkan handlar om mötet mellan människor och deras vilja, kunskap och mandat att 
bidra till ett gemensamt utvecklingsarbete 



Framgångsfaktorer

• Gemensamma mål och visioner – vilka alla kommuner 
ställer sig bakom oavsett mandatperioder eller 
kommungränser. Politiken är delaktig och engagerad - tar 
beslut om mål och visioner

• Strategiska besöksnäringsfrågor snarare än 
marknadsföring – innehållet först 

• Sammanhållande neutral part; kommunalförbundet och 
framför allt Turistrådet där besöksnäringskunskapen finns

• Besöksnäringen är och bör hanteras som en 
näringslivsfråga

• Rollfördelning och lokala handlingsplaner i kommunerna 
(gärna över fler kommuner) som tar sin grund i Skaraborg 
och Sveriges strategier. Uppdrag och mandat som stärker 
besöksnäringsutvecklingsfrågorna i stort
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Framgångsfaktorer

• Den lokala turistorganisationen måste möta upp i det 
regionala destinations- utvecklingsarbetet kring ex 
kvalitetssäkring och inrapportering. Allt hänger ihop. Vidare bör 
turistorganisationen ha en god och kontinuerlig kontakt med ex 
kommunala enheter och funktioner samt ha mandat och 
uppdrag att jobba med frågorna

• Ett hållbart framtida arbetssätt förutsätter ett gemensamt 
synsätt och samarbete över kommungränserna. 
Besöksnäringsfrågorna är kommunöverskridande
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Skaraborg – det goda exemplet
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Strukturbild Skaraborg

Magnus Fredricson     2017-09-26



Strukturbild – Tillväxt i hela Skaraborg!



Sju strategier

Strukturbild Skaraborg har genom en inledande förstudie och ett projekt 
under perioden 2013 – 2015 identifierat sju strategier för hur Skaraborg kan 
utvecklas. 



Sju strategier

Strategi 1: Stärka lokal och regional utveckling av mötesplatser

Strategi 2: Tillgänglighet – infrastruktur och kollektivtrafikförsörjning för en 
LA-region

Strategi 3: Etablera ett mellankommunalt samarbete om bostadsplanering

Strategi 4: Lokal och regional utveckling baserad på natur- och kulturresurser

Strategi 5: Integration 

Strategi 6: Samarbete kring tekniska system och kommunal verksamhet

Strategi 7: En resursförsörjd genomförandeorganisation



Arbetet hittills (1)

Styrelsen i Skaraborgs kommunalförbund har prioriterat 
strategierna 1, 2, 5 och 7. Arbetet med dessa strategier har efter 
strukturbildens färdigställande fortsatt under 2016 och 2017.

Konkreta aktiviteter 2016/2017:

- Ett samhällsbyggnadskollegium där stadsarkitekter eller 
samhällsbyggnadschefer möts för att arbeta med fysisk planering på 
delregional nivå finns etablerat (strategi 7)

- Vad gäller strategi 5 har Skaraborgs kommunalförbund erhållit 
finansiering för en integrationssamordnare från länsstyrelsen. 
Samverkan sker med integrationsstrategen, t ex kring boendefrågor.



Arbetet hittills (2)

- Strategi 2 (infrastruktur) har tydligast gjort avtryck i arbetet med 
Skaraborgs inspel i arbetet med regional och nationell plan för 
infrastruktur. Inspelet har rönt uppskattning från VGR.

- Genomlysning av näringslivschefernas arbetsinnehåll genom ett av 
tillväxtutskottet finansierat projekt. Detta ligger till grund för ett 
pågående utvecklingsarbete inom ramen för strukturbildsarbetet.

- Ett arbete kring kulturdriven platsutveckling där Västra 
Götalandsregionen nu för en diskussion kring en bestående struktur 
för kulturdriven platsutveckling där strukturbild Skaraborg kan ha en 
roll (strategi 1 och 2). 



Arbetet hittills (3)

- En första ”avknoppning” från Strukturbild Skaraborg där en 
struktur för samverkan kring etableringsfrågor nu byggs upp i 
Skaraborg

- Strukturbild Skaraborg har också bidragit i andra 
utvecklingsprocesser inom ramen för Skaraborgs kommunalförbund, 
som tillskapandet av Skaraborgs innovationssluss, utveckling av 
kompetensforum med mera. 

Alla insatser är baserade på fortsatta analyser.



Fortsatta arbetet (1)

Det övergripande målet är tillväxt i hela Skaraborg. Målet ska nås genom att 
processleda ett antal olika insatser. 

Olika planerade insatser:

WP1: Kommunikation och förankring

WP2: Leda och utveckla nyckelprocesser och strategier

De identifierade nyckelprocesserna kräver fortsatt stöd. I samverkan med 
övriga delar av Skaraborgs kommunalförbund, kommunerna och andra aktörer 
kommer arbetet med de prioriterade nyckelprocesserna att fortsätta.

Mycket resurser kommer att läggas på stöd till strukturen för etablering och 
kring ett särskilt projekt kring samhällsplanering och besöksnäring.



Fortsatta arbetet (2)

WP3: Leda och utveckla samhällsbyggnadskollegiet

WP4: Fortsatt kartläggning och analys i syfte att identifiera nya 
utvecklingsmöjligheter

WP5: Deltagande i genomförande av mellankommunala nyckelprojekt

WP6 Deltagande i arbete på Västra Götalandsregionsnivå.
Bland annat medverkan i arbetet med en gemensam 
strukturbild/framtidsbild för Västra Götalandsregionen.

.



Fortsatta arbetet (3)

Under perioden kommer också en genomlysning av 
strategierna att ske i syfte att stödja styrelsen i 
prioritering. Kommunerna har på olika sätt uttryckt 
intresse av till exempel bostadsförsörjningsfrågor och 
landsbygdsutveckling
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Skaraborgs innovationssluss

Stödjer kommunernas medarbetare för att möta idéer och 
framtidens utmaningar genom att jobba smartare.
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Vad är 
innovation?

Innovation - en innovation är en ny
lösning som används i praktiken och som förbättrar 
och effektiviserar verksamheten.



Kulturella förutsättningar för innovation
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Hur bedömer du innovationsförmågan 
på din arbetsplats?

29%

45%

21%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bristfällig

Varken eller

God

Vet ej

Systematik för förnyelse- och 
innovationsarbete (exempel metoder, 

rutiner, processer och roller)

Om du tänker på en riktigt innovativ 
organisation, vad kännetecknar den?
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Viktigt
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Hur bedömer du innovationsförmågan på din 
arbetsplats?
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Tid och/eller resurser för innovations- och 
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Om du tänker på en riktigt innovativ 
organisation, vad kännetecknar den?
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Innovationsklimat -

Skattning



Kultur
Det där har vi provat så många gånger förut…..

Det var en bra idé, men det ryms inte inom budget.

Det var en bra idé men vem ska göra det då?

Goda idéer försvinner i det dagliga arbetet då det inte finns något bra sätt att 
omhänderta idéerna.

Vi kan inte bedriva försöksverksamhet med skattepengar.



Lärande 
& 

spridning

Kultur
&

struktur
Omhändertar 

idéer

Skaraborgs kommuner

Idé
Idé

Idé
Idé

Innovation
Innovation Innovation

Innovation



IDÉ/IDÉBÄRARE INNOVATION

KOMMU- -NIKATION

Innovationsstöd-

systemet



Hört om innovationsslussen
Skulle slussens fungera som du säger skulle vi ha verktyget uppe 
under ledningsgruppsmöten och mata in utmaningarna direkt i 
webbformuläret.

För att lyckas måste vi komma ned på gräsrotsnivå. Medarbetare där, är de som är 
närmast problemen som ger upphov till idéer.

Det här känns otroligt viktigt så jag kommer bevaka vad 
Innovationsslussen gör och sprida detta vidare på våra APT:er.

Alla har inte förutsättningen eller möjligheten att gå in till chefen och lyfta en 
idétanke adhoc, därför blir våra roller som idéinspiratörer otroligt viktiga. Vi måste 

vara synliga och kunna täcka alla delar av kommunens verksamhet.

Vi chefer, och vårt tänk, är dessvärre så strikt kopplat till budget. Vi 
måste tänka om och lyfta blicken. Det som kostar något idag kan 
spara oss det tredubbla om två år.



Kontakt

Vill du veta mer eller har frågor kring Skaraborgs 

Innovationssluss? 

Välkommen att kontakta någon av oss:

Lena Ask

Innovationscoach
lena.ask@skaraborg.se

0768 - 65 27 07

Gustaf Lexell

Innovationscoach
gustaf.lexell@skaraborg.se

0703 - 47 48 54

Följ oss gärna i sociala medier. Du hittar oss genom 

#skbinnovationssluss.

Maria Nilsson

Projektledare
maria.nilsson@skaraborg.se

0706 – 83 08 78



Planrevidering ca. vart fjärde år

Nu är ett sådant år…..
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622,500,000.000 kr… 6,398,000,000 kr…
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Större än 100 Mkr
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1 väg 49 Varnhem-Skövde Stråk 5

2 väg 184 Lidköping-Skara Stråk 5

3 väg 49 Förbi/genomSkövde Stråk 5 ÅVS pågår

4 väg 2616 väg 184-Vilan Stråk 5

5 väg 44 Förbi Lidk etapp 2 Stråk 5

6 väg 44 Källby-E20(Götene) Stråk 5+ ??

7 väg 44 Lidköping-Grästorp Stråk 5

8 väg 200 Töreboda-Hova ÅVS finns

9 väg 49 Genom Karlsborg ÅVS pågår

10 väg 49 Skövde(Igelstorp)-Karlsborg ÅVS pågår

11 väg 2559 Grästorp ÅVS finns

12 väg 46 Falköping-väg26

13 väg 195 Brandstorp-Mölltorp

Inspel
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Större än 25 Mkr
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Projektkatalog 

2017-09-26
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Pågående

projekt



Fullföljda studier –

genom trygghet och studiero
Projektägare: Skaraborgs Kommunalförbund

Syfte Främja fullföljda studier genom att skapa 
optimala lärmiljöer, präglade av trygghet och 
studiero, för alla elever. 

Målgrupp Barn och unga 0-19 år, tidiga åtgärder –
förebyggande och främjande arbete

Orter Hjo, Lidköping, Skövde, Tidaholm och 
Töreboda (2017)

Finansiering Deltagande kommuner, Östra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Tillväxtmedel

Genomförande 2016 -2019 Skolor erbjuds kompetens- och 
metodstöd i form av ett fortbildningskoncept. 
Gemensam utveckling av konceptet, 
erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan 
kommuner samt spridning till övriga 
kommuner i Skaraborg.
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Collegesamverkan Västra 

Götaland
Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund
Projektdeltagare: Boråsregionen Sjuhärad 
och Fyrbodals kommunalförbund

Syfte Ökar attraktiviteten, breddar 
rekryteringsunderlaget och förstärker 
kvaliteten i våra Västsvenska College utifrån 
de nationella riktlinjerna 

Målgrupp Aktörer från bransch och utbildningssektor

Orter 37 kommuner i de tre delregionerna

Finansiering Europeiska socialfonden (ESF) (9,25 milj kr) 
Ingen medfinansiering

Genomförande Projektet pågår från 2016-02-01—2018-08-
31
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Vägledning för livet

Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund 
Projektdeltagare: Boråsregionen Sjuhärad och 
Fyrbodals kommunalförbund

Syfte Syftet är att skapa en fungerande modern SYV-
funktion som skapar vägledning för hela arbetslivet, 
där god regional arbetsmarknadskunskap ingår, hur 
nya branscher och yrken fungerar och hur 
könssterotypa val kan brytas och därmed skapa en 
bredare valpalett av utbildningar för individerna

Målgrupp Unga i åldern 15-24 år

Orter 37 kommuner i de tre delregionerna

Finansiering Europeiska socialfonden (ESF) (ca 8 milj kr)
Ingen medfinansiering

Genomförande Projektet pågår 2017-04-01 till 2019-01-31 
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En skola för alla

Projektägare: Skaraborgs Kommunalförbund
Projektdeltagare: Boråsregionen Sjuhärad och 
Fyrbodals kommunalförbund

Syfte Syftet med genomförandefasen är att skolavhopp 
bland unga ska minska. Projektet verkar främjande 
och är tänkt att stärka det kommunala 
aktivitetsansvaret.

Målgrupp Insatserna riktas främst till den yngre delen i 
målgruppen, 15-19 år som fortfarande är inskriven i
skolan.

Orter 33 kommuner i de tre delregionerna

Finansiering Europeiska socialfonden (ESF) (ca 28 milj kr) + 
medfinansiering i tid 33 % 

Genomförande Projektet pågår 2017-04-01 till 2020-03-31
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InTek – Inkluderande Teknikbransch 

Projektägare: Teknikcollege Skaraborg 
(Kommunalförbundet)

Syfte Utveckla metoder som möjliggör strategisk 
kompetensförsörjning inom teknikbranschen 
genom att utmana normstrukturer på samhälls-, 
organisations- och individnivå

Målgrupp Olika kategorier av
företagsrepresentanter/lärare/föreningsföreträdare
/organisationer/högskolepersonal

Orter Skaraborg (initialt Skövde, Töreboda, Mariestad)

Finansiering VGR (1,6 milj kr + 33 % medfinansiering från 
företag, högskola och kommuner)

Genomförande Projektet pågår från 2016-03-01 till 2018-06-30
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Kobra

Projektägare: Region Midtjylland
Projektdeltagare: Totalt 26 partners i Norge, 
Sverige och Danmark

Syfte Regional tillväxt genom effektiv 
kompetensförsörjning.
Metodutveckling av det operativa arbetet i 
branschråden för att på ett effektivare sätt 
matcha arbetsmarknadens 
kompetensbehov. 

Målgrupp Alla branschråd med fokus på Producerande 
industri och Besöksnäringen.

Orter Skaraborg

Finansiering Interreg ÖKS (900 000 kr)+ (tillväxtmedel 
675 000 kr + 225 000 kr i medfinansiering i 
form av tid) från Skaraborgs 
kommunalförbund 

Genomförande Projektet pågår från 20150901 till 
20180831
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InVäst

Projektägare: Göteborgsregionen 
huvudprojektägare, Skaraborgs 
kommunalförbund är delprojektägare

Syfte Stärka organisationers kompetens att ta 
emot nyanlända. Kompetensutveckling av 
SFI och Möten för bättre mottagande av 
nyanlända. 

Målgrupp Personal inom offentlig och privat sektor 
som arbetar med målgruppen nyanlända. 

Orter Göteborgsregionen, Halland och Skaraborg

Finansiering ESF

Genomförande Mars 2017-Februari 2019
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RegioVux

Projektägare: Skolverket

Syfte Stimulera framväxten av ett fastare och 
mer strukturerat samarbete mellan 
kommuner samt mellan kommuner och 
branscher avseende yrkesutbildning för 
vuxna

Målgrupp Projektmedarbetare från 4 regioner samt (i
pilot) personer som tillhör utsatta grupper 
på arbetsmarknaden

Orter Skaraborg, Norrbotten, Västerbotten och 
Skåne

Finansiering ESF Po 1 Kompetensförsörjning 1.2 Ökad 
samverkan och förstärkt koppling mellan 
utbildning, arbetsliv och arbetsförlagt
lärande (helt finansierat)

Genomförande Projektet pågår från 20160516-20180630
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Strukturbild Skaraborg

Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund

Syfte Syftet med projektet är att säkra ett 
genomförande av strukturbildens strategier 
genom fortsatt kartläggning, initierande av 
identifierade och prioriterade nyckelprojekt 
(mötesplatser, tillgänglighet, integration
och resursförsörjd 
genomförandeorganisation) samt 
identifierande av nya nyckelprojekt.

Målgrupp Skaraborgs kommuner

Orter Skaraborg

Finansiering 2 636 000 kr (1 392 000 Förbundet, 1 244 
000 från VGR)

Genomförande Projektet pågår från 160101 till 171231
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Hållbara Skaraborg

Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund

Syfte Identifiera strategiskt viktiga insatser där 
samverkan skapar mervärden…

(Design för hållbar livsstil, infrastruktur för 
hållbara bränslen, hållbar mobilitet, 
klimatanpassning)

Målgrupp Skaraborgs kommuner

Orter Alla

Finansiering 1Mkr tillväxtmedel
400tkr kommunerna (arbetstid)

Genomförande Projektet pågår från 2017-01-01 
till 2018-12-31
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Besöksnäringsutveckling

Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund

Syfte Syftet med projektet är att skapa bättre 
förutsättningar för en långsiktig hållbar 
utveckling av besöksnäringen i Skaraborg. 

Målgrupp Besöksnäringen, Skaraborgs kommuner

Orter Skaraborg

Finansiering 1 999 000 kr

Genomförande Projektet pågår från 2016-01-01 till 2018-12-31
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Nära vård Norra Skaraborg

Projektägare: Politisk styrgrupp M-T-G

Syfte Syftet är att skapa en nära vård för att tillgodose 
invånarnas behov av såväl nära vård som av god 
tillgänglighet till planerad vård samt utveckla det 
förebyggande arbetet 
I utvecklingsarbetet ingår att definiera vad nära
vård ska innehålla, organiseras, ledas och styras 
samt finansieras. Ett pilotprojekt i Västra
Götalandsregionen.

Målgrupp För individer med vanligt förekommande 
sjukdomar hos befolkningen och/eller ofta 
förekommande för individen
Individer med risk för ohälsa 

Orter Mariestad – Töreboda -Gullspång

Finansiering Koncernstab hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Genomförande Genomförandefas 2016-12-01 – 2018-12-31
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IBIC (Individens behov i centrum)

Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund

Syfte Implementering av IBIC (Individens Behov 
I Centrum) i Skaraborgs kommuner

Målgrupp Anställda och chefer i kommunerna

Orter Alla 15 kommuner i Skaraborg

Finansiering Statliga medel, EVP(Evidensbaserad 
praktik)

Genomförande Projektet pågår från 2017-02-01 till 
2018-12-31
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Skaraborgs Innovationssluss

Projektägare: Skaraborgs Kommunalförbund

Syfte Syftet är att kraftsamla för att på ett 
hållbart sätt möta framtidens utmaningar 
när det gäller välfärdsproduktion, vi ska 
jobba smartare i samverkan inom och 
mellan kommunerna.

Målgrupp All kommunal verksamhet

Orter Samtliga 15 kommuner

Finansiering Vinnova

Genomförande Projektet pågår från 2017-01-01 till 
2019-12-31



17

Integrationssamordning

Projektägare: Skaraborgs Kommunalförbund

Syfte Skapa en hållbar och långsiktig delregional 
samverkansstruktur som kan leda fram till en 
gemensam strategi kring integration av 
nyanlända i Skaraborg.

Målgrupp Personal och beslutsfattare inom samtliga 
kommunala verksamheter men med ett fokus på 
Hälsa, Boende, Arbete och Utbildning samt SFI 
och SO

Orter Samtliga kommuner i Skaraborg

Finansiering Länsstyrelsen i Västra Götaland (§37 medel)

Genomförande Projektet pågår från 2016-10-31 till 2019-03-01
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Skaraborgsdagen 2018

Projektägare: Skaraborgs Kommunalförbund

Syfte Att skapa en attraktiv, årligen 
återkommande mötesplats för 
beslutsfattare inom offentlig verksamhet 
och näringslivet i Skaraborg

Målgrupp Beslutsfattare inom offentlig och privat 
verksamhet i Skaraborg

Orter Genomförs i Vara men avser samtliga
kommuner i Skaraborg

Finansiering Total budget 400 tkr, finansieras genom 
50% av Skaraborgs kommuner och 50% av 
Tillväxtmedel

Genomförande Projektet genomförs 2018-02-08
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Projekt som

diskuteras 
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Spel som etableringsverktyg
Projektägare: Högskolan i Skövde ?

Syfte Projekt som syftar till att utveckla metoder för att 
underlätta etableringen i arbetslivet via spel och 
spelutveckling. Förstudie genomförs av Högskolan 
i Skövde.

Målgrupp Unga män och kvinnor (15-24 år) med intresse för 
spel och spelkultur, med risk för skolavhopp eller 
redan avbrutna studier.

Orter Skaraborgs kommuner

Finansiering Europeiska socialfonden (ESF) 
Medfinansiering krävs.

Genomförande
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Stärkt Företagsklimat i Skaraborg

Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund

Syfte Projektet syftar till att skapa en förändring 
som bidrar till ökad tillväxt för små och 
medelstora företag i Skaraborg. Genom 
olika former av insatser skapa ett förbättrat 
näringslivsklimat som underlättar 
företagandet i alla femton kommuner i 
Skaraborg. 

Målgrupp Skaraborgs kommuner

Orter Skaraborg

Finansiering 3 milj (1,5 från förbundet och 1,5 milj från 
VGR), beslut kommer i oktober

Genomförande Projektet pågår från 170901 till 20200901
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Etableringssamverkan

Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund

Syfte Insatser för att etablera nya 
etableringar/arbetsplatser i Skaraborg

Målgrupp Skaraborgs kommuner, näringsliv

Orter Skaraborg

Finansiering 4 milj årligen (varav 2 milj från VGR)

Genomförande Projektet pågår från 20180101 till 20201231
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Projekt som

anknyter 
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Ung Arena 9.0

Projektägare: Mariestads kommun

Syfte Skapa gemensamma mötesplatser dit unga 
kan vända sig för att förhindra utanförskap

Målgrupp Unga mellan 15-24 år som har behov av att 
komma i studier eller arbete

Orter Mariestad, Töreboda, Gullspång, Karlsborg, 
Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping och Skövde

Finansiering Europeiska socialfonden (ESF), 
samordningsförbunden i Östra och Norra 
Skaraborg

Genomförande Skapa arenor för framtiden där ingen ung 
person hamnar utanför. Projektet pågår från 
2016-04-01—2019-03-31
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Level up
Projektägare: Samordningsförbundet Västra
Skaraborg

Syfte Att ge unga människor en chans att 
återuppta studier och/eller arbete samt ge 
unga en väg in i arbetslivet via mentorskap 
och samarbete mellan olika verksamheter

Målgrupp Unga vuxna från 16-29 år som är 
långtidsarbetslösa, har 
funktionsnedsättning, är sjukskrivna samt 
de som har psykisk ohälsa och ungdomar 
med psykosociala problem

Orter Västra Skaraborg: Essunga, Götene, 
Lidköping, Skara och Vara

Finansiering Europeiska socialfonden (ESF), 
Samordningsförbundet Väst

Genomförande Projektet pågår från 2015-11-01 till 2018-
10-31 och tanken är att Västra Skaraborg
ska erbjuda de unga en mentor som inte är 
knuten till någon myndighetsutövning men 
vägleder mot studier/arbete.


