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Tjänsteutlåtande 

Datum 2022-10-17 

Diarienummer RUN 2022-00286 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Lisa Lundin 

Telefon: 073 332 2994 

E-post: lisa.lundin@vgregion.se 

Till regionutvecklingsnämnden  

Medel till projektet Mötesplats Steneby 2023-

2025 

Förslag till beslut 

1. Regionutvecklingsnämnden avsätter högst 9 180 000 kronor för 

medfinansiering av projektet ”Mötesplats Steneby 2023-2025” under 

perioden 2023-01-01 – 2025-12-31. Av dessa kan 400 000 kronor betalas 

ut i form av ett förskott i samband med beslutet.  

2. Regionutvecklingsnämndens beslut gäller under förutsättning att allmänna 

villkor uppfylls.  

Sammanfattning av ärendet 

Sökande: GU Ventures 

Sökt belopp: 9 180 000 kronor (3 060 000 kronor/år) 

Total projektkostnad: 9 180 000 kronor  

Projektperiod: 2023-01-01 till och med 2025-12-31 

Övriga finansiärer: Utanför projektets budget så bidrar Stiftelsen Stenebyskolan 

med ändamålsenliga lokaler. Högskolan för konst och design HDK-Valand vid 

Göteborgs universitet bidrar med personalresurs med uppdrag att vara en länk 

mellan HDK-Valands utbildnings- och forskningsverksamhet och Mötesplats 

Stenebys verksamhet.  

Långsiktig prioritering: Stärka innovationskraften 

Kraftsamling: Cirkulära affärsmodeller 

Styrkeområde: Kulturella och kreativa näringar/Besöksnäring 

Tidigare beviljat stöd till projektet: Verksamheten har finansierats via 

regionutvecklingsnämndens uppdrag till Stiftelsen Stenebyskolan med cirka tre 

miljoner kronor årligen mellan 2014 till 2020. Under åren 2021-2022 har 

https://www.vgregion.se/
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huvudmannaskapet för verksamheten gått över till GU Ventures och med 

projektfinansiering från regionutvecklingsnämnden på motsvarande nivå.  

Mötesplats Steneby är lokaliserat till Dals Långed (Bengtsfors kommun) och 

Stenebymiljön där Stenebyskolan och HDK Valand/Göteborgs Universitet 

bedriver yrkes-, högskoleförberedande och universitetsutbildningar inom konst, 

design och hantverk. Mötesplats Stenebys verksamhetsidé är att skapa 

förutsättningar för studenter/alumner, akademi, offentliga aktörer, näringsliv och 

civilsamhället att mötas och samarbeta och därmed bidra till Dalslands 

utveckling, så kallad ”kulturdriven samhällsutveckling”. Här bygger man vidare 

på de lokala kunskaper som finns inom möbel, hantverk och 

designprocesser/material och bygger starka kompetenskluster och 

utvecklingssatsningar. Mötesplatsen bidrar även till att stärka Stenebymiljöns 

ställning som ett viktigt nationellt kunskapscentrum för materialbaserad konst, 

design och hantverk och utvecklar platsen Dals-Långed för dem som bor, lever 

och verkar på platsen eller vill flytta dit för att ta del av den samlade kompetensen 

och utvecklingsmöjligheterna.  

Projektfinansieringen möjliggör resurssättning av personal för att långsiktigt driva 

på och utveckla samverkan, labb-miljöer, projekt och uppdragsutbildningar inom 

material, making and innovation, kulturdriven samhällsutveckling/lokal 

samverkan och hållbar omställning. Genom att finansiera Mötesplats Steneby 

2023-2025 skapas förutsättningar för akademi, offentliga aktörer, näringsliv och 

civilsamhälle att mötas och samarbeta, inom möbeltillverkning, hantverk och 

designprocesser/material och därmed bidra till Dalslands och i förlängningen 

Västra Götalands utveckling. 

För att verksamheten ska kunna värnas och fortlöpa, samtidigt som formerna för 

fortsatt drift ska kunna säkras, föreslås en treårig finansiering från 

regionutvecklingsnämnden. Under dessa tre år kan långsiktig organisation och 

finansiering etableras och den verksamhetsidé och affärsmodell som tagits fram 

för Mötesplatsen, testas och utvecklas. Den formella grunden är lagd för att 

verksamheten på sikt ska kunna bli ett eget bolag med intäkter från 

uppdragsutbildningar och projekt. När tiden är mogen är förslaget att utvärdera 

möjligheten att erhålla ett stadigvarande verksamhetsbidrag från Västra 

Götalandsregionen/regionutvecklingsnämnden efter 2025.  

Motivering  

Kulturella och kreativa näringar (KKN)/Besöksnäring är ett av Västra 

Götalandsregionens utpekade styrkeområden. Mötesplatsen möjliggör för 

kulturella och kreativa näringar att ingå i ett regionalt sammanhang där de bland 

annat kan bidra till omställning, lokal och regional utveckling, tillgodogöra sig 

forskning via Göteborgs universitet, stärka sina nätverk och få tillgång till labb- 

och verkstadsmiljöer. Inriktningen har en tydlig lokal prägel genom att tillvarata 
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de kunskaper inom design/form och möbelformgivning och tillverkning som finns 

på platsen och de möjligheter som ligger i skogen som råvara. Verksamheten får 

på så vis en specifik roll och inriktning i det regionala sammanhanget. Mötesplats 

Steneby är även en resurs för att bidra till i stort sett samtliga insatsområden som 

pekas ut i strategin ”Det Goda Livet i Dalsland”: sysselsättning, samhörighet, 

attraktivitet och utbildning. 

Genom projektstödet kan mötesplatsen erbjuda samverkansytor för att laborera 

med cirkulära affärsmodeller i praktiken och i riktning mot den regionala 

utvecklingsstrategin utpekade kraftsamling ”cirkulära affärsmodeller”. 

Verksamheten undersöker även hur kulturdriven samhällsutveckling kan nå och 

angå alla invånare med målet att även utlandsfödda personer ska känna 

tillhörighet och makt att påverka sina livsomständigheter, vilket är relevant utifrån 

ett integrationsperspektiv och att öka inkluderingen. Arbetet som drivs via 

Mötesplatsen har även en starkt internationell prägel och ingår i dag som part i 

flera internationella samarbets- och forskningssamarbeten.  

Mötesplats Stenebys utvecklingsarbete bidrar i förlängningen till ökad 

attraktionskraft, etablering av nya företag, utveckling av befintliga företag och 

nya affärsidéer, ökad konkurrenskraft och tillväxt, nya arbetstillfällen och 

förutsättningar att behålla befintliga arbetstillfällen. Detta i riktning mot den 

regionala utvecklingsstrategins långsiktiga prioritering om att stärka 

innovationskraften. 

Även platsen Dals-Långed och Fengersfors utvecklas. Tomma lokaler fylls med 

verksamhet, det skapas lokala bilpooler, arrangeras gemensamma aktiviteter och 

utsmyckas i gaturummet, vilket i sin tur bygger självkänsla och stolthet hos 

lokalbefolkningen.  

Satsningen på Mötesplats Steneby innebär att regionutvecklingsnämnden går in 

med full finansiering. Bakgrunden är att verksamheten, i sin nuvarande form, är i 

en uppbyggnadsfas. Det finns även mindre resurser lokalt i 

Dalslandskommunerna än i andra delar av länet. Att frångå principen om 

medfinansiering kan motiveras av Västra Götalandsregionens åtagande att 

genomföra strategin ”Det Goda Livet i Dalsland”. Verksamheten deltar även som 

Lead-partner eller samverkanspart i ett flertal externt finansierade projekt som 

omsluter över 10 miljoner kronor i extern uppväxling.  

Fördjupad beskrivning av projektet  

Bakgrund  

Mötesplats Steneby verkar i Stenebymiljön i Dals Långed i Bengtsfors kommun. Här 

finns Stiftelsen Stenebyskolan som bedriver högskoleförberedande och 

yrkeshögskoleutbildningar inom konst, kultur och hantverksområdet och HDK-Valand 

Campus Steneby (Göteborgs universitet) som bedriver kandidat- och masterprogram 

inom metall, textil och möbeldesign, inriktning trä. Campus Steneby har en stark 



Datum 2022-10-17 

Diarienummer RUN 2022-00286 

 

4 (10) 

internationell prägel och miljön har ett kontinuerligt tillflöde av studenter och lärare 

från hela världen. Internationellt och nationellt är det unikt att kunna erbjuda 

högkvalitativ universitetsutbildning och verkstadsmiljöer på plats i en ort med 1500 

invånare. 

Mötesplats Steneby startade på initiativ av Västra Götalandsregionen och blev en 

avdelning inom Stenebyskolan 2015 med finansiering från RUN. Syftet med 

verksamheten var att bidra till Dalslands utveckling genom att lyfta Stenebymiljön som 

en tillväxtskapande kraft och resurs. Västra Götalandsregionen och Bengtsfors 

kommun såg att Stenebymiljön i högre grad borde kunna skapa lokal och regional 

utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle 

och Mötesplatsen blev en möjliggörare. Med bas i stödet från RUN har Mötesplats 

Steneby utvecklat infrastruktur och verkstäder för kulturproduktion, arrangerat 

kunskapshöjande evenemang, stärkt banden med Not Quite i Fengersfors (Åmål), 

bidragit till företagsutveckling för studenter och kulturskapare och skapat attraktiva 

livsmiljöer för att locka människor att bo och arbeta i norra Dalsland. Mötesplatsen har 

bidragit till att stärka Stenebymiljöns ställning som ett viktigt nationellt 

kunskapscentrum för materialbaserad konst, design och hantverk.  

2020 slogs fast att Stenebyskolan/stiftelsens stadgar inte tillåter driften av den typ 

av verksamhet som Mötesplatsen utgör och arbetet för att hitta en alternativ 

huvudman inleddes. 2021 beslutades att låta GU Ventures (Göteborgs 

Universitets holdingbolag) ta över driften med målet att Mötesplats Steneby på 

sikt skulle kunna bilda ett eget bolag med ett starkt konsortium av finansiärer och 

en tydlig verksamhetsidé och modell för intäktsskapande. Finansieringen kom 

fortsatt från RUN inom ramen för ett tvåårigt projekt som tar slut vid 2022 års 

utgång.  

Under 2021 till 2022 har verksamheten vidareutvecklats och en långsiktig plan 

och verksamhetsidé tagits fram i bred dialog med kommuner, näringsliv och 

utbildningsaktörer. Närmandet till Göteborgs universitet via GU Ventures har gett 

Mötesplatsen en än tydligare roll i den regionala kontexten och utvecklat 

samarbetet med HDK Valand och akademin ytterligare. Kapaciteten att driva 

större projekt av regional nytta har märkbart förbättrats och man driver eller 

medverkar idag ett flertal nationellt och internationellt finansierade satsningar. I 

projektportföljen finns bland annat ERUF-projektet ”Testbädd Steneby” (RUN 

2021-00353) med målet att etablera en cirkulär testbädd för möbelformgivning i 

trä riktad till den svenska möbel- och inredningsbranschen nationellt.  

För att verksamheten ska kunna värnas och fortlöpa, samtidigt som formerna för 

fortsatt drift ska kunna säkras, föreslås en treårig finansiering från 

regionutvecklingsnämnden. Under dessa tre år kan långsiktig organisation och 

finansiering etableras och den verksamhetsidé och affärsmodell som tagits fram 

för Mötesplatsen, testas och utvecklas. Den formella grunden är lagd för att 

verksamheten på sikt ska kunna bli ett eget bolag med säte i Dals-Långed. Här 
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behöver Västra Götalandsregionen, kommunalförbundet Fyrbodal, 

Dalslandskommunerna och övriga intressenter vara fortsatt involverade. När tiden 

är mogen är förslaget att låta utvärdera möjligheten att erhålla ett stadigvarande 

verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen/RUN.  

Långsiktiga effekter 

På sikt leder Mötesplats Stenebys verksamhet till ökad attraktionskraft för 

Dalsland, etablering av nya företag, utveckling av befintliga företag och nya 

affärsidéer, ökad konkurrenskraft och tillväxt, nya arbetstillfällen och 

förutsättningar att behålla befintliga arbetstillfällen.  

Mål och inriktning för projektperioden 

Organisatoriska mål för Mötesplats Steneby: 

- Fler intressenter knyts till mötesplatsen. Här tillvaratas det nätverk som 

finns inom ”Det Goda Livet i Dalsland” för att involvera alla 

Dalslandskommuner och säkerställa regional spridning och nytta.  

- Genomförandet av minst ett internationellt projekt som handlar om 

affärsutveckling för KKN-företagare på landsbygden.  

- De projekt som Mötesplats Steneby äger och driver involverar minst två 

aktörer från akademi, offentlig sektor och näringsliv/civilsamhälle, med 

strävan efter att alla sektorer skall vara representerade.  

- Utvecklingen av minst 3 poänggivande uppdragsutbildningar i samarbete 

med HDK Valand med 5 kurstillfällen vardera.  

- Utvecklingen av minst 3 utbildningar/kompetensutveckling i egen regi 

med 5 kurstillfällen vardera.  

- Samarbetet med Campus Dalsland har vidareutvecklats. 

- Verksamheten har utvecklat affärsmodellen och skapat en diversifierad 

mix av intäktsströmmar, dels via projektfinansieringar, dels genom att 

sälja tjänster och uppdragsutbildningar och är moget att bli ett eget bolag 

med bas i Dals-Långed.  

- Processen för att utvärdera möjligheten till verksamhetsbidrag från VGR 

har initierats och slutförts. 

Utvecklad kommunikation, interaktion och synlighet  

En viktig roll för mötesplatsen handlar om att öka kännedomen om erbjudandet till alla 

intressenter, men även om att sprida kunskap om de värden som de kulturella och 

kreativa näringarna skapar. Genom ett kommunikativt och transparent arbetssätt 

engageras även lokalbefolkningen i det som görs och delaktigheten ökar.  

Exempel på målområden under projektperioden:  

- Aktiviteter för att offentliggöra början av projekt/åtaganden och även avslut. Det 

kan vara i form av intervjuer, rapporter eller offentliga tillställningar och 

föreläsning. 
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- Produktion av reportage  

- Framtagandet av årliga summeringar  

- Produktion av olika content som visar, lobbar och dementerar. 

- Stark sociala medial närvaro (facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube) och 

kontinuerlig information via nyhetsbrev. 

- Kampanjer - som involverar och/eller skapar större medvetenhet kring olika 

ämnen. 

Mål för hur Mötesplats Steneby kan bidra till Hållbar omställning: 

- Mötesplats bidrar till att ett textilt återbrukscentrum skapas i Dals Långed, där 

textila kompetenser kombineras och där kunskapstätheten inom det textila området 

är hög. Platsen ska vara till för konsumtion, produktion och innovation inom 

återbruk, ändring, lagning och slow fashion.  

- Mötesplatsen har deltagit i minst ett externt finansierat genomförandeprojekt som 

syftar till att skapa ett system(labb) för industriell symbios. 

- Verksamheten har bidragit till att stärka den lokala leverantörskedjan för trä. I 

processen har samtliga led i träproduktionen involverats, från skogsägare till 

trähantverkare och slöjdare.  

- Deltagandet i minst ett externt finansierat projekt som involverar lokalbefolkning i 

att utveckla former för hållbar energiomställning.  

- I samverkan med Fyrbodals kommunalförbund bidragit till att skapa nya lösningar 

för hållbar mobilitet i landsbygder.  

 

Kulturdriven samhällsutveckling och lokal samverkan 

- Möjliggöra ett 2-3-årigt externt finansierat projekt inom gestaltad livsmiljö som 

involverar minst tre Dalslandskommuner. 

- Möjliggöra ett 2-3-årigt externt finansierat projekt tillsammans med ungdomar i 

Dalsland som handlar om hur deras livsmiljöer ska gestaltas genom designmetodik 

och materialbaserad konst, design och konsthantverk. Med syftet att utbilda unga 

att själva driva vidare projektets resultat.  

- Möjliggöra ett längre Interregprojekt, 2-3 år, inom hållbar kulturdriven detaljhandel 

och turism på landsbygden. 

 

Material, making and innovation 

- Mötesplatsen bidrar till att skapa ett kunskaps- och innovationscentrum med 

tillhörande verkstadsmiljö för Möbel och inredningsbranschen. 

- Möjliggöra minst ett 2-3 årigt extern finansierat projekt för metallgestaltning och 

textil med syfte att skapa kunskaps- och innovationscentrum inom respektive 

område.       

- Möjliggöra tre externt finansierade forskningsprojekt med koppling till våra tre 

utbildningsområden 

- Möjliggöra tre externt finansierade projekt med fokus på samverkan i Dalsland 
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Målgrupp 

Projektets primära målgrupp är befintliga och blivande företagare inom 

materialbaserad konst, design, möbelformgivning och hantverk, samt studenter 

och alumner från Stenebymiljön. Andra viktiga intressenter och målgrupper är 

akademi och forskning, kommuner, kommunalförbund, civilsamhälle och övrigt 

näringsliv.  

Projektinnehåll  

Mötesplats Steneby är en facilitator för kulturdriven samhällsutveckling i 

Dalsland. Verksamheten skapar samarbeten mellan olika aktörer samt 

tillhandahåller tjänster och service till aktörer verksamma inom materialbaserad 

konst, design och hantverk. Verksamheten bidrar till att sätta Dals-Långed och 

Dalsland på kartan och till att locka personer och verksamheter att flytta dit. 

Mötesplats Stenebys verksamhetsidé är skapa förutsättningar för akademi, 

utbildning, offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhället att mötas och 

samarbeta. Tanken är att mötet mellan dessa samhällsaktörer skapar både bredd 

och djupare förståelse för samhällsutmaningar, drivkrafter och resurser utifrån var 

och ens perspektiv. Verksamheten är inriktad på att skapa hållbar omställning i 

praktiken genom att stötta idéer/initiativ med ekologisk och social hållbarhet som 

kärna. Det kan handla om återbruk, delningsekonomi, social inkludering, hållbart 

skogsbruk och hållbart resande. 

Projektet möjliggör resurssättning av personal för att långsiktigt driva på och 

utveckla samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle 

inom tre verksamhetsområden: 

• Hållbar omställning 

• Material, making and innovation 

• Kulturdriven samhällsutveckling och lokal samverkan 

Se specifika aktiviteter under ”mål och inriktning för projektperioden”.  

Uppföljning och utvärdering 

De mål som satts upp för verksamheten följs upp årligen.  

När tiden är mogen utvärderas verksamheten i förhållande till möjligheten att söka 

verksamhetsbidrag från regionutvecklingsnämnden.  
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Förväntade indikatorer inom projektperiodens ram 

Tabell 1 Resultat- och aktivitetsindikatorer 
 

Kvinnor Män Totalt 

Antal individer i 

entreprenörsfrämjande aktiviteter 

100 100 200 

Antal individer som får rådgivning 100 100 200 

Antal individer i 

kompetensutvecklingsinsatser 

100 100 200 

Antal företag som får rådgivning   60 

Antal företag som utvecklar 

produkter 

  15 

Antal privata och/eller offentliga 

företag och organisationer som 

samverkar 

  30 

Organisationer och företag som 

deltar i internationella FoI-program 

  15 

Antal test- och 

demonstrationsarenor 

  3 

Kostnader och finansiering 

Utanför projektets budget bidrar Stiftelsen Stenebyskolan med ändamålsenliga 

lokaler. Högskolan för konst och design HDK-Valand vid Göteborgs universitet 

bidrar med en personalresurs med uppdrag att vara en länk mellan HDK-Valands 

utbildnings- och forskningsverksamhet och Mötesplats Stenebys verksamhet. 

Mötesplats Steneby driver idag externt finansierade projekt som omsluter ca 10 

mnkr.  
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Tabell 2 Kostnader (kronor) 
 

År 2023 År 2024 År 2025 Totalt 

Lönekostnader 2 368 968 2 379 938 2 419 769 7 168 675 

Overheadkostnader 460 000 460 000 460 000 1 380 000 

Externa tjänster 

(köpta tjänster) 

12 500 12 500 12 500 37 500 

Resor 10 000 10 000 10 000 30 000 

Lokaler 5000 5000 5000 15 000 

Investeringar     

Övrigt 182 942 182 942 182 942 548 825 

Summa totala 

kostnader 

3 039 410 3 050 380 3 090 211 9 180 000 

 

 

 

Tabell 3 Finansiering (kronor) 

Offentlig 

kontantfinansiering 

År 2023 År 2024 År 2025 Totalt % 

Västra 

Götalandsregionen  

3 039 410 3 050 350 3 090 211 9 180 000 100 

Summa total 

finansiering 

   
9 180 000 

 

Koncernkontoret 

Helena L Nilsson 

Regionutvecklingsdirektör 

Helena Starfelt 

Avdelningschef näringsliv  

Ytterligare information 

• Allmänna villkor för projektet, krav vid rapportering och utbetalning av stöd 

samt annan information hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats för 

projektstöd 

 

https://www.vgregion.se/projektstodru_rapportera
https://www.vgregion.se/projektstodru_rapportera
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Besluten skickas till 

• Anders Lindgren, Mötesplats Steneby, för genomförande: 

anders@motesplatssteneby.se 

• Sofia Ström, GU Ventures, för genomförande: sofia.strom@ventures.gu.se 

• Wictoria Hedendahl, projektekonom VGR, för kännedom: 

wictoria.hedendahl@vgregion.se 

mailto:anders@motesplatssteneby.se
mailto:sofia.strom@ventures.gu.se
mailto:wictoria.hedendahl@vgregion.se
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