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Näringslivsråd 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

Plats och tid: Centrumhuset 2017-03-13, klockan 09:00 – 11:45 

 

Närvarande från näringslivet:  
Daniel Fälth  

Germund Bryntesson  

Irene Örtengren  

Lennart Mårtensson  

Barbara Sandell  

May Hallsten  

Malin Jakobsson  

 

Närvarande förtroendevalda och tjänstemän:  
Ulla Börjesson  

Kenneth Carlsson  

Tobias Bernhardsson  

Lars-Göran Berg, kommunchef  

Patrick D´Imporzano, samhällsutvecklingschef  

Marie Hörnlund, näringsliv- och landsbygdsutvecklare  

Fredrik Sivula, förvaltningssekreterare  

 

Övriga gäster: 

Dick Eriksson, Näringslivschef Trollhättan stad  

Lisa Knutsen, Projektledare Double Cup Trollhättan stad  

Morgan Ahlberg, Fyrbodal  

Filippa Bohlin, Fyrbodal  

Jonas Berggren, verksamhetsutvecklare  

Christoffer Holm, praktikant  

 

Minnesanteckningarna är godkända via e-post 2017-03-21 av Ulla Börjesson 

 

 

 

Sekreterare: ___________________________________________ 

Fredrik Sivula 



                   2(3)  

 2017-03-13 

 

 
Näringslivsråd 
__________________________________________________________________________________ 

 

Justering                                                            Utdragsbestyrkande 

 

Sammanfattning dagens möte; uppdrag och datum för nästa möte 

 

 Inga uppdrag framkom under mötet. 

 

Nästa möte: 2017-05-08 kl. 09-12 

 

1. Förändringar på dagens agenda 

 

 Ingen förändring på dagens agenda. 

 

2. Projekt DoubleCup 

 

Dick Eriksson och Lisa Knutsen från Trollhättans stad informerar om projektet 

DoubleCup. Projektet innefattar att näringsidkare får möjlighet till en personlig 

kontakt med en nyanländ, bland annat över fika. Ledord i projektet är nyfikenhet 

och respekt. Det finns inga krav på näringsidkarna att ge nyanlända de träffar 

anställning eller praktik. Projektets långsiktiga mål är att skapa bättre 

förutsättningar för nyanlända på arbetsmarknaden. 

 

Deltagarna ställer sig positiva till tanken bakom projektet. Det förs en längre 

diskussion hur bättre förutsättningar skapas för nyanlända på svensk 

arbetsmarknad. 

 

3. Miljösatsningar i kommunen och näringslivet 

 

Rådet diskuterar näringsidkarnas nuvarande och framtida miljösatsningar. 

 

I kommunens kommande upphandling av nya tjänstebilar ska Fossiloberoende 

region 2030 beaktas. I samband med detta ska kommunen ansöka om medel för att 

kunna sätta upp ladd stolpar för elbilarna. 

 

Morgan Ahlberg och Filippa Bohlin från Fyrbodal informerar om 

kommunalförbundets arbete mot näringsidkare. Mycket av Fyrbodals tidigare 

arbete för miljösatsningar har varit inom de kommunala verksamheterna, men 

kommunalförbundet har börjat arbeta för att även stötta näringslivet. 

 

Kommunen ska tillsammans med Fyrbodal arbeta med att stötta näringslivet inom 

olika utvecklingsområden. 

 

4. Frågor från näringslivet 

 

Företagshälsovård 

 

Frågan lyfts om företagshälsovård och kommunens arbete med detta. Detta 

ansvarsområde tillhör Närhälsan inom regionen och kommunen arbetar inte med 

frågan. 
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Näringslivsråd 
__________________________________________________________________________________ 

 

Justering                                                            Utdragsbestyrkande 

 

Kommunkalender 

 

Det finns ett antal kommunkalendrar som går att beställa genom näringsliv- och 

landsbygdsutvecklaren vid intresse. 

 

Seniorhjälp 

 

Rådet diskuterar möjligheten till att utöka seniorhjälp. I tidigare liknande satsningar 

har det funnits lågt intresse i frågan. 

 

5. Färgelandadagarna och näringslivsmässan 

 

Näringsliv- och landsbygdsutvecklaren arbetar med planeringen av 

Färgelandadagarna samt näringslivsmässan. Rådet diskuterar att en arbetsgrupp 

som ska ansvara för arrangemangen bör skapas. Arbetsgruppen kan även arbeta 

med att utveckla framtida arrangemang och nytänkande. 

 

6. Övrigt 

 

Näringslivsrådets minnesanteckningar publiceras på kommunens hemsida. 

Deltagarna uppmanas att sprida vidare att anteckningarna finns till näringsidkare 

utanför rådet för kännedom. 

 

Frågan väcks om säkerheten mot inbrott och stölder i kommunen. En diskussion 

förs om händelser som har skett nyligen. Kommunen ska vidareförmedla 

informationen till kommunpolisen. 

 

Kronogården har koutsläpp 13 maj. 

 

7. Näringslivsrådet 8 maj 

 

Föreläsning avseende kompetensutveckling. 


