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Näringslivsråd 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

Plats och tid: Centrumhuset 2017-01-23, klockan 09:00 – 12:00 

 

Närvarande:    

Ulla Börjesson 

Kenneth Carlsson 

Tobias Bernhardsson 

Patrik Rydström 

 

Närvarande från näringslivet: 

Magnus Olsson 

Mikael Andersson 

Daniel Fälth 

Germund Bryntesson 

Irene Örtengren 

Daniel Larsson 

Jimmy Högberg 

Arne Långström 

Mikael Erlandson 

Lennart Mårtensson 

Barbara Sandell 

May Hallsten 

Kristian Johansson 

 

Övriga:  

Lars-Göran Berg, kommunchef 

Per Wahlén, tillförordnad samhällsutvecklingschef 

Marie Hörnlund, näringslivssamordnare 

Fredrik Sivula, förvaltningssekreterare 

 

Minnesanteckningarna är godkända via e-post 2017-02-21 av Ulla Börjesson 

 

 

Sekreterare: ___________________________________________ 

Fredrik Sivula 
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 

 

 

Sammanfattning dagens möte; uppdrag och datum för nästa möte 

 

 Inga uppdrag framkom under mötet. 

 

Nästa möte: 2017-03-13 

 

1. Förändringar på dagens agenda 

 

 Punkten inkomna frågor utgår. 

 Ny punkt: ”kommunens arbete” 

 

2. Föreläsning om ranking 

 

Kristian Johansson, biträdande regionchef för Svensk näringsliv i Västra 

Götalandsregionen, presenterar en ranking om företagsklimatet i Färgelanda 

kommun.  

 

Färgelanda kommun ligger under rikssnittet på företags attityd/åsikt om 

företagarklimatet. Det anses däremot bland näringsidkare vara ett mindre problem 

än rikssnittet med att den kommunala verksamheten konkurrerar med privat 

verksamhet. Det är även ett mindre problem bland företagen i Färgelanda än 

rikssnittet att framföra kritik mot kommunen. 

 

Färgelanda ligger i rankingen år 2016 på plats 240 av Sverige samtliga 290 

kommuner. Inom Fyrbodal är många kommuner långt ner i rankingen. 

 

3. Gemensam dialog om ranking 

 

Deltagarna diskuterar rankingen, hur företagsklimatet ska kunna öka. 

 

4. Presentation om Näringslivsrådets upplägg 

 

Deltagarna för en diskussion om hur näringslivsrådets arbete framöver ska se ut. 

Anteckningarna som skrivs på mötena ska publiceras på hemsidan. 

 

Rådet diskuterar Färgelandadagarna. Både hur arrangemanget för år 2016 såg ut 

och vad som går att lära sig till i år 2017. 

 

Ett förslag framförs om det är möjligt att bjuda in och samla alla företagare i 

kommunen för ett större möte en gång per år. 

 

Synpunkten framförs att medborgardialogerna som har ägt rum i tätorterna var bra 

och förhoppningen är att dessa dialoger fortsätter. En diskussion förs om hur 

kommunen ska informera utåt hur arbetet med detta ska fortsätta och vilket resultat 

som har skett utifrån mötena. 
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5. Kommunens arbete 

 

Förvaltningens har i sitt arbete för att uppnå politikens satta mål tre prioriterade 

områden: arbetsmarknad, utbildning och bostäder. 

 

Arbetsmarknad: Arbetsmarknadsfrågor har sedan årsskiftet samordnats med 

kommunens verksamhet avseende integration. Förvaltningen ser 

samordningsvinster med detta då en stor del inom integrationsområdet är att 

människor ska ut på arbetsmarknaden. 

 

Bostäder: Kommunen arbetar med att utveckla boenden. 

 

Utbildning: Förvaltningen arbetar för att barnen ska gå ur grundskolan med 

fullständiga betyg. I mindre kommuner med mindre barnkullar kan den 

procentuella andelen av elever med fullständig måluppfyllelse skilja sig markant åt 

år för år. En politisk arbetsgrupp är tillsatt och arbetar med dessa frågor. 

 

Förvaltningen har sedan årsskiften en ny organisation. En ny 

samhällsutvecklingschef är anställd och beräknas börja sin tjänst 1 mars. 

Kommunkontorets växel flyttar till Centrumhuset 1 februari och kommer att 

samordnas med Medborgarkontoret. 

 

En cykelväg mellan tätorterna Stigen och Färgelanda ska byggas. 

 

Rådet diskuterar hur möjligheten av att skapa specifika gymnasielinjer ser ut. Det 

har förekommit tidigare satsningar som på grund av lågt elevtal inte har fungerat. 

 

En längre diskussion förs om hur företagarorganisationer arbetar för att utveckla 

näringslivsfrågor. Mikael Erlandsson informerar. En diskussion förs om hur 

representanter från olika företagarorganisationer kan samlas inom olika 

konstellationer. Att skapa nätverk mellan varandra anses vara viktigt. 

  

6. Näringslivsrådet kommande möten under våren 

 

13 mars: Föreläsning om näringslivets samverkan och utveckling inom 

integrationsfrågor. 

 

8 maj: Föreläsning avseende kompetensutveckling. 

 

7. Övrigt 

 

Inga övriga punkter. 


