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Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2022-11-10

§ 223
Medel till projektet Mötesplats Steneby 2023-2025
Diarienummer RUN 2022-00286
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 och 2020. Under åren 2021-2022 har
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
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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.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-17

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

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

