
”Havet i centrum – livet i fokus”



Ur Flernivåsamverkan = Utvecklingsarena Strömstad

Kommunal samverkan socialförvaltning, barn- och 
utbildningsförvaltning och näringslivsfunktionen

40+ aktörer
Förstärks av samverkansprojekt

Finansiering
Projekt Stärkt kapacitet vid omställningsarbeten TVV/VGR 3,9 miljoner feb 2021- jan 2023

Projekt strOM Strömstad omställningskontor VGR 600kkr nov 2020-april 2021 



Gränsregion – möjligheter och risker
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Förstudie ESF 
Kartläggning  och behovsanalys
Från arbetslöshet till anställning 

Strömstad värdkommun 
Nationella Vattenbrukskonferensen 

15-16 mars 
Skagerrakkonferensen 3-4 maj

näringsutveckling av marina resurser 

Kompetensförsörjning
Kartläggningsmöten
APL och branschråd

Samverkan med utbildningsaktörer

Företagsbesök
Vi vill besöka ditt företag!

Enkät näringslivet Strömstad
Behovsanalys

KSAU on Tour 
Möten med 4 företag – politiker, 

kommundirektör, skolchef, 
näringslivsansvarig, Utvecklingsarena 

Föreläsning 29 april på Skagerack
Att leda i en tid av förändring, nya 

arbetssätt - VD för Drivhuset 

Marknadsföringskampanj inför 
sommar 2022

Planerade aktiviteter 2022 – Q1 & Q2
Möjlighetsdag  gränsregional 

rekryteringsmässa
NAV, NAV EURES, Arbetsförmedlingen

Strömstad & Halden Q3

E-handel, digitalisering
Analys och behov

Investerarkurs Innovatum & Blender
Collective

Strömstad 7 april
Gränsregionala investeringar i start-

up bolag

Start-up fokus
Ung Företagsamhet, Innovatum, 

Drivhuset, Almi



Almi
>105 behovsanalyser   

varav <75 åtgärder 
Krisstöd, brygglån 35 miljoner, 

utvecklingsdialog

Connect
< 10 

Affärsutvecklingsprogram 
30 dagar

Nyföretagarcentrum
< 5

Rådgivning vid företagsstart 
(81 nystartade företag, 33 

konkurser 2021)

Energi- och 
klimatrådgivarna

< 5
Rådgivning, företagsbesök, 

energieffektiviseringar

Innovatum Inkubator 
< 5 

Start-up företag innovation

Coompanion 
< 5 

Ägarbytesprocess, 
medarbetarövertagande (35% 
av företagen, ägare/VD 60+)

IUC Väst 
< 5

Tillverkande industri, nätverk, 
utveckling, rekrytering

Projekt Fenixz 
< 30 

Behovskartläggning, 
kompetensutveckling 

chef/anställd

Arbetsförmedlingen
< 70

Företagsrådgivning, 
rekrytering, > 15 

djupintervjuer enkät

Finns 1125 registrerade AB
Varav ca 540 aktiva bolag

Resultat 240 företag i åtgärder

Resultat och statistik 2021
13 Kompetens-

kartläggningsmöten
APL/Branschråd

UF-företag 

HögskoleVUX
Platsgaranti Högskolan Väst

Beviljat statsbidrag Lärcentra 
1.9 milj 5 kommuner

Start höst 2022 – ny 
utbildning Strömstad 

satellitort till Yrkeshögskolan 
Uddevalla

E-commerce product manager

Utreder möjligheter kring 
Yrkeshögskola

Samverkan med etablerade 
aktörer  

Ansökan om att bli huvudman för 
egen YH

Start höst 2022 – nya 
utbildningar  

Vuxenutbildningen
SPA/Wellness & Hotell/Turism

Samverkan norra Bohuslän 
företag

Beviljat projekt ESF-rådet  
1.7 milj Strömstad
”Get ready in West”

Arbetslösa på grund av Covid ska 
komma i aktivitet

Strömstad Vuxenutbildning expanderar
312 deltagare (2019) 
555 deltagare (2020) 
691 deltagare (2021)



Handelsnav
•Handel, varor, tjänster
•Möta nya köpmönster, attrahera fler målgrupper, breddning av utbud- efterfrågan, e-
handel

Hållbar destination
•Utveckla hållbar besöksnäring, ekoturism, co-working, co-living: Bo, Leva och Verka i 
Norra Bohuslän

•En levande destination hela året

Marina och maritim näring 
•Etablera, utveckla och växla upp: 
•Vattenbruk, sjömat, land/havs-baserade odling (fisk, ostron, alger) food-tech
•Marin teknik, fiskeflotta, infrastruktur

Grön logistiksymbios
•Möta upp grön omställning med miljöteknisk profil av transportkombinat: väg-sjöfart, 
spårbundet

EU:s yttre gräns 
•Erbjuda ytterligare utveckling av spetskompetens inom tullhantering och 
tulldeklarering – import/export till EU. 

•Utveckla samarbetet med Norge – näringsliv 

Kraftsamling mot framtidens utvecklingsnod

NOD
Digitalisering 

Elektrifiering

Kom
petensförsörjning –fullfölja studier
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