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Näringslivsråd 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

Plats och tid: Centrumhuset 2017-05-08, klockan 09:00 – 11:30 

 

 

Närvarande från näringslivet:  
Irene Örtengren  

Daniel Larsson 

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: 

Kent Javette, processledare Fyrbodals kommunalförbund  

Christoffer Holm, praktikant  

 

 

Minnesanteckningarna är godkända via e-post 2017-06-14 av Ulla Börjesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare: ___________________________________________ 

Fredrik Sivula 
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Näringslivsråd 
__________________________________________________________________________________ 

 

Justering                                                            Utdragsbestyrkande 

 

Sammanfattning dagens möte; uppdrag och datum för nästa möte 

 

 Inga uppdrag framkom under mötet. 

 

1. Förändringar på dagens agenda 

 

 Ingen förändring på dagens agenda. 

 

2. Presentation och diskussion kring Kompetensutveckling 

 

Kent Javette, processledare från Fyrbodals kommunalförbund, informerar om arbetet 

avseende kompetensförsörjning. Fyrbodals arbete i frågan berör hur kompetens, både 

utbildning och arbetslivserfarenhet, kommer se ut i framtiden och hur arbetsgivare finner 

rätt personal för rätt arbetsuppgifter. Arbetet innefattar även hur arbetsgivare ska behålla 

befintlig personal. 

 

Fyrbodals arbete är tänkt att vara en kompetensplattform mellan arbetsmarknaden, 

utbildning och näringslivet inom Västra Götalandsregionen. Många tjänster fylls inte 

eftersom rätt kompetens saknas, samtidigt finns det ett stort antal personer som är 

arbetslösa i samhället. 

 

Bengtsfors kommun ska vara testpilot för ett projekt riktade mot personer med utländsk 

bakgrund. Projektet går ut på att praktikhandledarem, som anställs genom 

arbetsförmedlingen, ska handleda praktikanter ute på företag. För företagens del ska detta 

projekt inte innebära en ekonomisk kostnad. 

 

Gruppen diskuterar samverkan mellan kommunen och näringslivet gällande 

praktiksamordning för personer med utländsk bakgrund. Idag krockar SFI-kurserna 

tidsmässigt med när det skulle passa näringslivet bäst att ta emot praktikanter. Politiken 

och förvaltningen är positiv till tanken att anpassa SFI-kurstiderna. 

 

Ett projekt presenteras, KompetensBaserad Regional Analys (KOBRA). Det är ett projekt 

mellan parter från Sverige, Norge och Danmark. 

 

En kartläggning av kompetensbehovet inom näringslivet diskuteras. Åsikten framförs att 

en eventuell kartläggning inte ska vara kommunövergripande utan bör detaljera behovet i 

de olika tätorterna i kommunen. Deltagarna ställer positiva till att en 

kompetensinventering görs. Näringsliv- och landsbygdsutvecklare tar med sig frågan. 

 

En återrapportering gällande arbetet med frågan önskas till nästkommande näringslivsråd 

i höst. 

 

3. Näringslivsrådets mindre arbetsgrupper 

 

Utanför näringslivsrådet har ett antal mindre arbetsgrupper arbetat med specifika 

frågor. 
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Näringslivsråd 
__________________________________________________________________________________ 

 

Justering                                                            Utdragsbestyrkande 

 

 Färgelandadagarna 

 Näringslivets satsningar gällande miljöfrågor 

 Utvecklandet utav centrum i Färgelanda tätort 

 

Både kommunen och näringslivet arbetar med att frågan om laddstolpar för elbilar. 

En inventering av det gemensamma behovet gällande laddstolpar önskas.  

 

En diskussion förs om ett eventuellt uppförande av en elektronisk reklamskylt 

utanför Färgelanda tätort. Åsikten framförs att en vanlig större skylt kan vara ett 

billigare alternativ till en elektronisk skylt. 

 

4. Ämnen som Näringslivsrådet vill ta upp under hösten 

 

Gruppen diskuterar frågor för näringslivsrådet under hösten. 

 

 Tillväxt 

 Bostäder 

 Information utåt gällande industriområdet Dyrtorp 

 Kommunens arbete gällande information och kommunikation vid arrangemang 

och i samband med andra positiva händelser 

 Generella vägförbättringar, bland annat väg 173 

 Tydligare vägskyltar 

 

5. Inkomna frågor från näringslivet 

 

Inga inkomna frågor. 

 

6. Övrigt 

 

Vid korsningen av Håbynvägen och Centrumvägen är trafikskylten placerad så det 

är dålig sikt. Förvaltningen tar med sig frågan. 

 

7. Näringslivsrådets sommaravslutning den 2 juni kl. 12-15 på Dagsholms 

Golfklubb 


