
Kommun Positiva synpunkter Utvecklingsförslag Beslut

Bengtsfors Ej inkommet. Beslut i KSAU 13 november, KS den 5 dec.

Dals Ed Dals Ed har sedan starten varit delaktiga i utvecklingen av 

verksamheten. Att samverka kring etableringsfrågor är en 

förutsättning för att vi ska kunna synas på samma villkor som 

de större kommunerna. Även om en större etablering inte är 

troligt i vår kommun är det viktigt att få dem till delregionen 

och därmed ändå få en dela resultatet. Det skvätter över på oss 

genom att regionen blir mer attraktiv och visar på möjligheter 

som lockar fler hit. Förslaget till den strategiska planen för 

2019-2024 visar tydligt riktningen och ambitionen som 

baseras på tidigare erfarenheter, kunskaper utefter planer från 

både VGR och förbundet som grund. Vi anser att planen är 

verklighetsförankrad och samtidigt lite utmanande för 

framtiden, vilket är positivt. 

KS ställer sig bakom näringslivsstrategens yttrande som sitt 

eget.

Färgelanda Inga synpunkter från KS ledningsutskott. Ställer sig positiva 

till planen.

KS beslutar att inte ha några synpunkter och ställer sig positiva 

till förslaget till strategisk plan.

Lysekil Förslaget till strategisk plan för Position Väst är ett väl 

genomarbetat strategidokument för perioden 2019-2024. Att 

dokumentet har sin grund i Fyrbodals delregionala plan och 

årliga verksamhetsplan är en viktig förutsättning för att nå 

visionen och de gemensamma målen i Fyrbodal. Dokumentet 

beskriver väl både ansvarsfördelning och de strategiska 

insatser som ska genomföras på både delregional och 

kommunal nivå. Lysekils kommun kommer med stort 

engagemang och samverkan att delta och bidra i arbete med 

Position Väst och dess samverkanspartners för att möjliggöra 

investeringar och nyetableringar i Lysekils kommun, 

närregion, Fyrbodal och Västra Götalandsregionen.

Remissvar från KS-förvaltningen och chefen för avd för hållbar 

utveckling.

Mellerud Melleruds kommun har inget att tillägga till förslaget till 

strategisk plan Position Väst.

Remissvar från näringslivsutvecklare.

Munkedal Kommentar: Det är av gemensamt intresse att befintliga 

företagens etablerings- och investeringsvilja också är ett 

delregionalt intresse och Position Väst med sin kompetens 

och sina nätverk är en viktig part i det arbetet. 

Munkedals kommun önskar att Position Väst i planen tar 

hänsyn till en ökad interaktion mellan Position Väst och 

kommunerna så att potentialen i kommunerna avseende 

lokal etablering och investering också ses som en 

gemensam möjlighet för tillväxt i delregionen. 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 

förvaltningens synpunkter och antar svaret som sitt eget. 
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Sotenäs Sotenäs kommun anser att detta är ett genomarbetat förslag 

som andas optimism med aktiva handlingar för ett starkare 

näringsliv i Fyrbodal. Kommunen bedömer att förslaget inte 

innebär någon ny kostnad för kommunen. Kommunen utgår 

ifrån att Position Väst kostnad ska hanteras som en post bland 

övriga när Fyrbodals tillväxtbudget diskuteras.

Kap 4 

Kommentar: Del av vision (”ett av Sveriges mest intressanta 

områden…”) ej mätbar.

Svar: Tagit bort formuleringen

Kap 5

Kommentar: Formulering i text?

Svar: Språkjustering. Har tagit bort ”och med” enligt kommentar

Kap 6.1

Kommentar:  Formuleringar i text?

Svar: Språkjustering. Tagit bort ”klusteransvariga” och lagt till 

”andra berörda” i enlighet med kommentar.

Kap 6.2

Kommentar: Formulering rubrik samt önskar lägga till 

målgrupp. Svar: Ändrat i rubriken i enlighet med kommentar 

samt lagt till i primära målgruppen ”Utlandsägda företag med 

produktionsenheter i vår region..”

Kap 6.3

Kommentar: Önskar att etableringsförfrågningar skall skickas 

till ”berörda” kommuner istället för av företaget ”utvalda”.

Svar: Företaget avgör vart förfrågningar skall skickas. Ingen 

justering gjord.

Kap 7b

Kommentar: Saknar ordet ”långsiktighet” under värdeorden.

Svar: Justerat enligt kommentar. Ordet Långsiktighet inlagt.

Kap 7c

Kommentar: Inaktuellt mål ”Årets tillväxtkommun 2018” 

eftersom strategin avser perioden 2019-2024. Svar: Borttaget

Kap 7e

Kommentar:Önskar nya mätetal: 1.Antal kontakter m. ägare av 

utlandsägda produktionsanläggningar samt 2.Antal nya eta-

bleringar/arbetstillfällen i jämförelse m. andra regioner i Sverige

Svar: Mätetal 1 inlagt enligt kommentar. Mätetal 2 ej mätbart. 

Därför inte tillagt. Nationell statistik saknas.

Remissvar från näringslivsutvecklare.
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Strömstad Kommentar: Sex valda styrkeområden, tydliggör prioriterings-

ordning.

Svar: Vi har kompletterat med ett nytt stycke, kap 2.5.1, som 

beskriver prioriteringen

Kap 6.1 

Kommentar Komplettering inom strategiska samarbete ”Företag 

inom valda styrkeområden”

Svar: Ändrat i enlighet med kommentar

Kap 6.3

Kommentar: Önskar att PV har möjligheten söka bolag inom 

kommunernas styrkeområden samt ”scanna av marknaden 

globalt”

Svar: Detta skulle innebära ett utökat uppdrag som PV inte har 

resurser för i dagsläget. Däremot skall naturligtvis PV ha 

kännedom om kommunernas unika möjligheter och erbjudanden.

Kap 7c Bilaga Långsiktiga mål

Kommentar: Hur skall man mäta ”deltagande kommuner ska 

vara mycket nöjda” samt ”tillväxtzonen mellan Göteborg och 

Oslo, blir ett välkänt och väl ansett område inom...”

Svar: Dessa bägge punkterna är borttagna under långsiktiga mål 

och finns kvar under vision.

Kap 7c Bilaga Långsiktiga mål

Kommentar: Saknar klarhet i kostnadsbilden för målet att ”Den 

gemensamma företagsetableringstjänsten drivs i en struktur och 

juridisk form som möjliggör långsiktig verksamhet och 

långsiktigt tryggad finansiering”

Svar: Förtydligande runt kostnadsbild inlagd under 7C

Kap 7c Bilaga Långsiktigt mål

Kommentar: Mål som inte är aktuellt. ”Årets tillväxtkommun” 

av Arena för tillväxt 2018.           Svar: Borttaget

Kap 7e Bilaga Mätetal

Kommentar: För många indirekta mätetal typ antalet som läst 

annons, följare på sociala media, antalet visitkort – önskar veta 

aktuellt intresserade av etablering istället.

Svar: Vår bedömning är att parametrarna ovan direkt påverkar 

KS antar KSAU:s yttrande som sitt eget och ställer sig bakom 

yttrandet.
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Tanum
Inga synpunkter Inga synpunkter KS lämnar inga synpunkter mot förslaget till strategisk 

plan.

Trollhättan Position Väst har utvecklat en samarbetsform mellan 

kommunerna och etablerat relationer med 

investeringsaktörer som nu har en medvetenhet om vårt 

område. Den strategiska planen är ett viktigt underlag 

för det fortsatta arbetet och nedan lyfter vi fram 

synpunkter som kan bidra till en fortsatt framgångsrik 

insats av Position Väst. Trollhättan önskar att alla 

investeringar/etableringar som görs i området skall föras 

fram i PVs marknadskommunikation som del i 

”Framgångssagan för Position Väst”.

Kommentar: Vem är kund?

Svar: Omarbetat andra stycket i kapitel 5. Våra kunder är 

deltagande kommuner på vars uppdrag vi utför arbetet.

Kommentar: Hur prioriteras resurser? 

Svar: Kompletterat med nytt stycke, kap 2.5.1, som 

beskriver årliga utvärderingen och prioriteringen av 

branscher med proaktiv bearbetning.  

Kommentar: Vilka målgrupper vill vi ska känna till 

Position Väst?

Svar: Kap 6.1 pkt 3 och kap 6.2 omarbetade.

Kommentar: Vad är kommunernas ansvar? 

Svar: Ny mening inlagd Kap 6.3 Spår C ”Kommunerna 

ansvarar för näringslivsstrategier, markförsörjningsplaner 

och interna rutiner” Ansvar vid inkommande förfrågan 

finns sedan tidigare beskrivet i slutet av Kap 6.3 samt 

under Kap 7 Bilaga A under organisation.

Kommentar: Vad händer om kommunen paketerar 

konkurrenskraftigt erbjudande som inte tillhör definierade 

styrkeområden?

Svar: Position Väst känner till och använder erbjudandena 

i kund- och marknadsföringssituationer. Paketerade 

erbjudanden kan marknadsföras på PV:s hemsida.

Kommentar: Varför har Position Väst valt den strategi 

som föreslås? 

Svar: Komplettering i kapitel 2.5. Strategin bygger på 

Fyrbodals kommunalförbunds delregionala genomförande-

plan 2014-2020. Där beskrivs såväl nuläge som strategiska 

val. Ett av dessa val är satsningen på etableringsinsatser. 

Under nytt kapitel 2.5.1 beskrivs vidare påverkande 

underlag till föreslagen strategi. Se även sid 1.

KS antar yttrandet som sitt eget yttrande till Position 

Väst.
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Trollhättan forts… Kommentar: Tveksamt om ett högt antal ärenden är 

önskvärt?

Svar: Vår bedömning är att antalet kvalificerade ärenden 

är starkt korrelerat till mängden lyckade etableringar.

Kommentar: Kommunen bedömer kunskapen om 

bakomliggande företag i samband med etablerings-

förfrågningar som strategiskt viktig och något som 

kommunen bör känna till.

Svar: Vi håller med om att detta vore önskvärt, men att 

graden av sekretess måste avgöras av förfrågande bolag.

KS antar yttrandet som sitt eget yttrande till Position 

Väst.

Uddevalla Ej inkommet.

Vänersborg Ärendet har beretts i samarbete med kommunens 

näringslivskontor. Det är en väl formulerad plan som är 

lätt att följa med i som läsare. Vi känner igen oss i hur 

arbetet beskrivs. Att hitta ett fåtal styrkeområden som är 

gemensamma för de 17 medlemskommunerna har varit 

en process. Vänersborg hade från start med in i process-

en de styrkeområden som pekas ut i vårt strategiska 

näringslivsprogram (där kallade profilområden):

– Hälso- och omsorgsrelaterad tjänstesektor

– Innovativ industri- och landsbygdsnäring

– Besöksnäring med fokus på kultur/fritid, natur och 

sjönära verksamheter

Vänersborgs kommun lyfte också in Trestad Center som 

ett logistiskt center. Resultatet av Position Väst 

processande med de 17 medlemskommunerna 

resulterade i sex styrkeområden. Vänersborg kuggar väl 

in i två av dem ”Logistik & lager” och ”Besöksnäring”, 

tre om satsningen på Wargöns Innovation- och 

Industripark kan ses ingå i styrkeområdet ”Trä och 

Skog”. Övriga tre styrkeområden finns till viss del 

också i vår kommun, men inte lika tydligt.

KS har beslutat ställa sig bakom förslag till yttrande och 

avge detta som sitt eget. 

Åmål Inga synpunkter. KS ställer sig bakom den strategiska planen och beslutar 

kalla Position Väst till KS årligen för uppföljning.


