
Platsutveckling i Västra Götaland

I slutet av ett pilotprojekt och i början av att 
utveckla ett nytt arbetssätt……

Lisa Lundin, avdelning Näringsliv
Västra Götalandsregionen 



Västra Götaland – få ”vita fläckar”



Företagande



49 kommuner – fyra kommunalförbund



Program för små och medelstora 
företag

• Företagsklimat 
• förenkla för företagsamhet 
• upphandling 
• kompetensförsörjning 

• Innovation och 
marknadsutveckling 

• kunskapsöverföring 
• nya marknader 
• finansiering



FoU i styrkeområden

• Program för hållbara 
transporter

• Program för hållbar energi 
och bioinnovation

• Program för maritima 
näringar

• Program för life science

• Program för livsmedel och 
gröna näringar

• Program för internationell FoI



Program för utbildning och 
arbetsmarknad

• Tidiga insatser för 
kompetensförsörjning

• Matchning på 
arbetsmarknaden

• Tillvarata allas kompetens



Platsutveckling i små orter 
Stärkt attraktivitet och service genom samverkan



Västra Götalandsregionen och platsutveckling

LEA-
Lokalekonomisk Analys



Hållbara platser
Samverkan för regional 

serviceutveckling

Projektägare:  Västra Götalandsregionen, Näringsliv
Projekttid:   November 2016-31 december 2019
Budget: 3 Msek (5.5 Mkr)
Finansiärer: Tillväxtverket, Länsstyrelsen, VGR
Projektledare: Björn Ohlén



BID (Business Improvement District)
En samverkansplattform som organiserar samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer 
kring platsens utveckling. Utifrån en lokal utvecklingsplan bedrivs ett metodiskt och långsiktigt arbete. Från 
projektstyrd till processtyrd utveckling

Kultursystem
Ett nätverksbaserat arbetssätt där kulturaktörer i samverkan med övriga aktörer på en plats ges möjlighet 
att driva den lokala utvecklingen utan yttre styrning. 

IOP (Idéburet – offentligt partnerskap)
Överenskommelse mellan offentlig aktör och idéburen organisation för att lösa en specifik 
samhällsutmaning, regleras i ett partnerskapsavtal där insatser och resurser tydliggörs. 

Cultural Planning
Internationell metod där platsens DNA är utgångspunkten i utvecklingen och de lokala resurserna 
mobiliseras i en plan framåt. 

LEA (Lokalekonomisk Analys) 
Där man använder offentlig och egen insamlad statistik för att synliggöra en plats lokala ekonomi. 
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Pröva metoder och redskap i platsutveckling



Mål I: 
Stärka lokala samverkansplattformar som driver långsiktigt hållbart utvecklingsarbete.

Kommun Civilsamhälle Näringsliv

Plattform med samsyn och långsiktighet Nuläge

Vision och gemensam målbild

Beslutsunderlag:

• Utvecklingsplan
• Resurser/Finansiering
• Organisation



Limmared, Tranemo

Platsen

A

B

C

D

Mål II: 
Utvecklad samverkan och arbetssätt kommun, kommunalförbund, region, 

länsstyrelse

Uddebo, 
Tranemo

Gullspång, Södra 
Råda

Kultur Näringsliv Miljö Infrastruktur

Regional utveckling

Sektorsövergripande samverkan Flernivåsamverkan



Uddebo – en av platserna i projektet



Fengersfors är 
en annan



Platser som ingår i projektet
vgregion.se/hallbaraplatser

Platser som startat upp

Platser med liknande 
processer utanför projektet. 

• Ed – Dals Eds kommun
• Långbron – Bengtsfors kommun
• Fengersfors/Fröskog – Åmåls kommun
• Södra Råda – Gullspångs kommun
• Limmared – Tranemo kommun
• Uddebo – Tranemo kommun
• Källö-Knippla – Öckerö kommun
• Flera orter – Essunga kommun
• Råssö – Strömstads kommun

• Kållered Mölndals kommun
• Björkö – Öckerö kommun



Processen på platserna

MålbildFörankring i bygd 
och kommun

Kartläggning Lokal 
Utvecklingsplan

Organisation/  
finansiering

Lokala
Process
- ledare

Regionalt processtöd

Analys

Juni /dec. 
2019

Januari 2018





Resultat mål 2?

Turism
Västsvenska 
Turistrådet

FoUU
Utbildning



Fortsatt arbete……

Platser Maritim Service och 
besöksnäring

• Rörö- Öckerö kommun
• Åstol – Tjörns kommun

Dyrön – Tjörns kommun
• Gullholmen – Orust kommun

Käringön – Orust kommun
• Mollösund – Orust kommun
• Resö – Tanums kommun
• Nössemark – Dals Ed kommun
• Gustavsfors – Bengtsfors kommun
• Spiken – Lidköpings kommun

Platser Kultursystem?
4-5 st



Slutseminarium/workshop med platserna 
september

Slutkonferens 22 oktober



Samordning 
processtöd 

platsutveckling

Processtöd 
platsutveckling

Processtöd 
platsutveckling

Processtöd 
platsutveckling

Processtöd 
platsutveckling

Ett erbjudande om stöd i 
platsutveckling från VGR

Budgeterade medel för X 
förstudier platsutveckling

Team av processtödjare i 
platsutveckling från olika delar av 
VGR

En gemensam arbetsprocess för 
stöd i platsutveckling

Långsiktigt stöd i platsutveckling VGR



Avgränsning?
Parallella processer

Kvarterets konsumtion

Stationssamhällen

Strukturbild – samverkan 
mellan politikområden



Diskussion…..

Regionens roll i lokalt utvecklingsarbete?
Hur docka de lokala klustren till ett dubbelriktat 
utbyte med centralorter och i förlängningen det 
”regionala systemet”?
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