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§ 1/22
Översikt budget kvarvarande medel 22-05-06
SKBKF2022.0049

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionen för 
delregionala tillväxtmedel

2022-05-06 1/22

Beslut

Den ekonomiska rapporten är mottagen och lägg till handlingarna.

Bakgrund

Förbundsdirektionen och adjungerade har fått en ekonomisk rapport över tillgängliga medel

Handlingar

        
Skickas till
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§ 2/22
Nyföretagande Skaraborg 2023-2025
SKBKF2022.0037

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionen för 
delregionala tillväxtmedel

2022-05-06 2/22

2 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 10/22

Beslut

Direktionen för delregionala utvecklingsmedel beslutar finansiera projektet med 3 500 000 kr under 
perioden 2023-01-01 – 2025-12-31. 
Medlen tas 50 % vardera från regionala - respektive kommunala pengar.

Bakgrund

Projekägare: NyföretagarCentrum Skaraborg. Ansökan har en total budget på 5 440 000 kr. Söker 
3 500 000 kr från Skaraborgs Kommunalförbund. Övriga privat finansiering är 1 940 000 kr.

Nyföretagande Skaraborg är en fortsättning på det tidigare projektet med samma namn som kommer 
att avslutas 20221231 
Avsikten är att på olika sätt fortsätta och inspirera fler till att starta eget företag i Skaraborg. 
Detta ska ske med olika inspirationsaktiviteter. Målgruppen för dessa är personer som har en tanke 
om att starta eget företag eller står i steget till att starta eget företag eller har ett nystartat företag. 
Syftet med inspiration och information är att skapa en ökad trafik till vår ordinarie 
rådgivningsverksamhet, som i sin tur leder till fler startade företag och därmed arbetstillfällen. Vi vill 
visa att det finns hjälp att få tidigt kring att skapa en hållbar och genomtänkt affärsidé.
Vi kommer också i projektet att på olika sätt erbjuda anpassade utbildningar och erbjuda stöd innan 
och efter företagsstarten så att nystartade företag får en större kraft och förmåga att överleva och 
växa sig starka.
Våra utbildningar är anpassade för att vara tydliga och begripliga även om man inte har några 
förkunskaper om hur man startar och driver ett företag, det är alltifrån Starta och Driva eget kurser 
till Bokföringsutbildningar eller kortkurser anpassade efter aktuella ämnen som vi ser en efterfrågan 
kring, det kan vara ex . Marknadsföring, ekonomi, ägarskifte, eller försäljning.

Nätverket av Näringslivschefer i Skaraborg rekommenderar bifall till ansökan.  

Handlingar

Ansökan NFC 2023-2025 ny.doc
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Skickas till
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§ 3/22
Ansökan Ökad tillväxt i Skaraborg
SKBKF2022.0041

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 11/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionen för 
delregionala tillväxtmedel

2022-05-06 3/22

Beslut

Presidiet beslutar att rekommendera Direktionen  att bevilja ansökan på 2 100 000 kr under perioden 
2023-03-01 – 2025-02-28. Medlen tas 50 % från de regionala pengarna och 50 % från de kommunala 
pengarna.

Bakgrund

Projektägare Connect Väst Skaraborg. Total budget 4 200 000 kr de söker 2 100 000 kr från 
Skaraborgs Kommunalförbund. Övrig privat medfinansiering: 2 100 000 kr.
Connect Väst Skaraborg bidra till tillväxt och jobb genom att aktivt ge stöd till tidiga och etablerade 
tillväxtföretag så att de kan växa snabbare och effektivare. Connects roll är att entreprenörer, 
experter ur organisationer och näringsliv samt investerare mötas i effektiva processer så att de olika 
parternas kompetenser och resurser sammanförs med företagens behov. Genom att ta den 
sammanförande rollen skapas ett betydande resultat för företag, partner/finanisärer på ett 
kostnadsefektivt sätt. Genom dessa aktiviteter möjliggör vi tre viktiga beståndedelar för företagen; 
Kompetens, kapital och kontakter. 

Under 2021 har Connect Väst har genom sina processer hjälpt 31 företag i Skaraborg med sin 
tillväxtresa. 

Ansökan kopplar an till prioritering stärka innovationskraften och i den delregionala 
utvecklingsstrategin till förnyelse och utvecklingskraft. 
Nätverket av näringslivschefer rekommenderar bifall till projektet.

Handlingar

Ansökan öka tillväxten i Skaraborg                                                                                                                                                    
Connect_SKARABORG_2022-2024_Projektbeskrivning_Connect_Vst
Skickas till
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§ 4/22
Kulturkonferens hos Skara skolscen
SKBKF2022.0036

Behandlat av Datum Ärende

1 Skaraborgs Kommunalförbund Presidium 2022-04-25 9/22
2 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionen för 
delregionala tillväxtmedel

2022-05-06 4/22

Beslut

Direktionen beslutar att inte bevilja ansökan på 228 000 kr under perioden 2022-04-15 – 2022-11-30. 

Bakgrund

Stiftelsen Skara Skolscen vill anordna en två-dagars konferens för att lyfta scenkonstens roll och 
värde i samhällsutvecklingen. Konferensen kommer vara en del i Stiftelsens Skara Skolscens 60 års 
firande. 

Deltagare och allmänheten kommer få ta del av mindre föreställningar av scenkonst, politiska samtal, 
paneldebatter och workshops. Första dagen är programmet för anmälda deltagare, medan andra dagar 
är riktat till allmänheten. 
Målgrupp för konferensen är första dagen: politiker, tjänstepersoner, branschföreträdare och aktörer 
inom scenkonst från vårt geografiska område, skådespelare och alumner. 

Några av de teman som kommer beröras under dagarna är bl a:

- Hantera kulturens förutsättningar och utveckling
- Breddad rekrytering och vidgat deltagande
- Scenkonst som en katalysator för demokratin

Med denna konferens hoppas projektsökande att det kan leda till 

- Flera platser och ytor scenkonsten kan verka på
- En samhällsdebatt runt scenkonsten
- Vidgat deltagande i kulturaktiviteter
- Fler samarbeten mellan kulturaktörer i delregionen

Konferensen arrangeras i samarbete med Läcköstiftelsen, Skövde kommun och Skara kommun. 
Ansökan ligger i linje med Kulturstrategi Västra Götaland 2030 

- strategiska områden Vidgat Deltagande 
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och den prioriterade insatsen:

- vidga möjligheterna för alla invånare att uppleva en mångfald av scenkonst via 
turnéer och fast scenkonstverksamhet genom att utveckla stödfunktioner samt genom 
att förstärka infrastrukturen av spelplatser och arrangörer 

Handlingar

Skara Skolscen, ansökan
Skickas till

Leif Karlsson, VD Stiftelsen Skara skolscscen
leif.carlsson@folkuniversitetet.se
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