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Kommunstyrelsen 

 

 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen av §40 har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum: 2022-02-16 

Anslaget sätts upp: 2022-02-17 
Anslaget tas ned: 2022-03-11 

 
Protokollet förvaras på kommunkontoret 

 
Underskrift  

 Linda Andersson 
 

Datum och tid: onsdag 16 februari 2022, kl. 13:00-16:00 
Plats: Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda 
 
Beslutande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

 
Övriga närvarande: 
Se nästa sida 
 
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf 
Sammanträdet är öppet för allmänheten 
 
Utses att justera: 
 

Urban Henriksson (S)                
 

Justeringsplats och tid: 
 

  Furåsen stora salen, onsdagen 
den 16 februari kl.16:00 

Paragraf 40   

Underskrifter 
 

 

Ordförande:  
 
 

Ann Blomberg (C) 

Justerare:  
 
 

Urban Henriksson (S)           

Sekreterare:  
 
 

Linda Andersson 
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Beslutande 
Ann Blomberg (C) ordförande 
Louise Blom (C) 
Birgitta Mehamedi Örn (C), tjänstgörande ersättare för Leif Söderquist (C) 
Bo Ljung, tjänstgörande ersättare för Sandra Hallberg (C) 
Kenneth Carlsson (L) 
Bengt Melin (M), tjänstgörande ersättare för Linda Jansson (M)  
Jörgen Andersson (SD) 
Karl-Erik Segersax (SD) 
Ulla Börjesson (S) 
Urban Henriksson (S) 
Kerstin Fredriksson (S) 
 
 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Natalie Wallin (SD) 
Kenneth Öhman (S) 
 
Övriga närvarande 
Katrin Siverby, kommunchef 
Kristina Olsson, ekonomichef  
Sylvia Jonefelt, personalföreträdare 
Linda Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2022-02-16 

  

 
 
 

Kommunstyrelsen 

 

Justering   Utdragsbestyrkande 

 

 
KS § 40  Dnr 2021/320 
Svar på remiss Näringslivsstrategi 2030, Fyrbodals kommunalförbund 

 
Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på Fyrbodals kommunalförbunds 
förslag till näringslivsstrategi 2030.  

 
 

Ärendebeskrivning 
 

Fyrbodals kommunalförbund har till ändamål att stärka 
medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av 
Fyrbodalsregionen. Syftet ska vara att stärka delregionen och 
samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Dessutom ska 
kommunalförbundet vara kommunernas part i samverkan och dialog med 
Västra Götalandsregionen kring tillväxtfrågor. 
 
Inom området “hållbar tillväxt och utveckling” ställer omställningen till ett 
mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle krav på samverkan 
över flera nivåer och områden, initiativförmåga, kreativitet och uthållighet. 
Näringslivets förutsättningar till omställning och är centrala för att nå 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Under innevarande programperiod samlar 
därför Fyrbodals kommunalförbund sitt näringslivsarbete i en gemensam 
Näringslivsstrategi 2030. Näringslivsstrategins genomförande är helt 
avhängigt av kommunernas och övriga aktörers insatser; deras kraftsamling 
och samverkan.  
 
Inför beslut i Fyrbodals kommunals förbunds förbundsdirektionen har 
förslaget till näringslivsstrategi skickats ut på remiss till 
medlemskommunerna.  
 
I förslaget till näringslivsstrategi 2030 ingår bland annat följande, 
beskrivning Fyrbodals kommunals förbunds arbete och ansvarsområden, 
programförklaring Business region Väst, styrkeområden för näringslivet i 
Fyrbodalsregionen, utvecklingsmöjligheter för näringsliv i 
Fyrbodalsregionen utmaningar, strategiska vägval och mål.  
 
För Färgelanda kommuns del finns det inget att tillägga förslaget till 
Fyrbodals kommunalförbunds näringslivsstrategi 2030.  

 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse nämndsekreterare, 2022-02-09 
Missiv remiss Näringslivsstrategi 2030 
Förslag till näringslivsstrategi 2030 
 
Beslutet skickas till 
 
Fyrbodals kommunalförbund  
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