
Vi kopplar samman stad och land.



LAB190 − en samverkansplattform
LAB190 är en samverkansplattform för att skapa ett modellområde 
för hållbar utveckling. 
Vi fokuserar på gröna näringar, hållbar besöksnäring och infrastruktur 
för att binda ihop landskapet mellan Hjällbo och Nossebro.



Samverkansparter



Området
Landskapet utmed väg 
190 från Hjällbo till 
Nossebro.
Stadsnära landsbygd och 
störst sammanhållen 
jordbruksmark i 
Göteborgsregionen



Strukturbilder
Skaraborg

Vättlefjäll-
Risvedenkilen

Göteborgsregionen

I Essunga möts
strukturbilderna.



Hur skapas en hållbar utveckling 
med landskapets värden som motor?



Utgångspunkt:
Europeiska landskapskonventionen



Det innebär att vi ska skydda, förvalta och planera 
vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. 
Vi ska:



» Öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse 
i det civila samhället, i privata organisationer och hos offentliga 
myndigheter.

» Främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet 
lokalt och regionalt.

» Utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar 
förvaltning av dessa. 

» Utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten 
om frågor som rör landskapet.



Interkommunal
utvecklingsplan



Vi skall sträva mot 
ett modellområde 
för hållbar utveckling 
genom:



1. Att samordna målbilder, resurser och insatser från offentliga aktörer

2. Att stärka den lokala delaktigheten i områdets utveckling

3. Att stödja utvecklingen av gröna näringar

4. Att utveckla områdets hållbara besöksnäring

5. Att stärka ekosystemtjänster

6. Att utveckla hållbara transporter och kommunikationer

7. Att utveckla samverkan med universitet och högskolor

8. Att utveckla Europeisk samverkan



Organisation





Samordningsgrupp



En samordningsgrupp för LAB190 bestående av tjänstemän från 
parterna. Samordningsgruppen har cirka åtta möten per år. 
Gruppen har till uppgift att bereda frågor för styrgruppen och att ta 
fram förslag till projekt och utforma ansökningar för att driva dessa. 
Gruppen har vidare ansvar för att sätta samman projektgrupper för 
drift av delprojekt.



Representanter samordningsgrupp
» Anders Nilsson
» Björn Ohlén
» Pernilla Nilsson
» Anna Davidsson
» Maria Jerenvik
» Andreas Benkel
» Martin Berg
» Dan Melander
» Jonas Åker
» Lina Morin

Västarvet
Västarvet
Essunga
Alingsås
Lerum
Lerum
Göteborg/Fastighetskontoret
Göteborg/BRG
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Länsstyrelsen Västra Götaland

Presentatör
Presentationsanteckningar
Anders Nilsson	UtvecklareBjörn Ohlén		UtvecklarePernilla Nilsson	KommunutvecklareJenny Almén Linn	NäringslivsstrategÅsa Quist-Ek		NäringslivschefAndreas Benkel	VerksamhetsutvecklareMartin Berg		PlaneringsledareWenche Lerme	UtvecklingsledareDan Melander	ProjektledareChristine Flood	RegionplanerareLina Morin		Rådgivare



Styrgrupp



LAB190 har en politisk styrgrupp bestående av politiker från 
Göteborgs stad, Lerums kommun, Alingsås kommun, 
Essunga kommun, Göteborgsregionens kommunalförbund och 
Västarvet/Västra Götalandsregionen. 
Styrgruppen är aktiv sedan 2016, har två möten per år och har till 
uppgift att fatta beslut om inriktning för LAB190 utifrån utvecklings-
planen samt att koppla LAB190 till parternas strategiska utvecklings-
arbete. Huvudmännen ansvarar för att ersättare kommer om 
ordinarie har förhinder.



Representanter styrgrupp
» Perallan Orrbeck 
» Daniel Andersson
» Maria Kjellberg
» Lill Jansson
» Marita Unosson
» Hanna Bernholdsson

Västarvet, ordförande
Essunga
Göteborgsregionens kommunalförbund
Lerum
Alingsås
Göteborg

Presentatör
Presentationsanteckningar
Perallan Orrbeck (L)Daniel Andersson (M)Maria Kjellberg (MP)Lill Jansson (L)Marita Unosson (C)Anna Ericson (MP)





Finansiering
» Samverkansplattformen LAB190 bekostas av parterna genom 

arbetsinsatser i samordnings- och styrgrupp samt därutöver en 
mindre summa för omkostnader.

» De projekt som initieras inom LAB190 finansieras externt 
via ansökningar.


	Bildnummer 1
	LAB190 − en samverkansplattform
	Samverkansparter
	Området
	Strukturbilder
	Hur skapas en hållbar utveckling �med landskapets värden som motor?
	Utgångspunkt:�Europeiska landskapskonventionen
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Organisation
	Bildnummer 14
	Samordningsgrupp
	Bildnummer 16
	Representanter samordningsgrupp
	Styrgrupp
	Bildnummer 19
	Representanter styrgrupp
	Bildnummer 21
	Finansiering

