Position Västdagen 10 oktober 2019
Årets viktigaste dag för dig som i ditt arbete träffar
företagsledare från expanderande och nyetablerande företag

Varmt välkomna till Position Västdagen
Så här arbetar Fyrbodals kommunalförbund med näringslivsutveckling och företagsetableringar tillsammans med
medlemskommuner och samarbetspartners.

Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef Samhällsutveckling,
Fyrbodals kommunalförbund

Ann Palmnäs
Verksamhetsledare Position Väst
Fyrbodals kommunalförbund.

Hur blir en plats attraktiv för större, och mindre, företagsetableringar?
Peter Nygårds, senior advisor på Swedbank, hade till uppgift att utifrån en omfattande sökprocess föreslå etableringsplats för Northvolts batterifabrik. Han talar om kommuners olika
sätt att attrahera investeringar och vad som till slut avgör att ett beslut om etablering fattas.

Peter Nygårds talar öppenhjärtigt
om etableringsprocessen för
Northvolt batterifabrik

Ett 40-tal platser i Sverige slet hårt för att få etableringen. Northvolt valde till slut både
Västerås och Skellefteå, där miljardinvesteringar görs och tusentals arbetstillfällen skapas
både hos Northvolt och i småbolag som attraheras av affärsmöjligheterna. Vad kan vi lära av
Northvolts och kommunernas erfarenheter och insikter?

Därför är ett bra företagsklimat viktigt ur både ett
regionalt och kommunalt utvecklingsperspektiv!
Åsa Tegelberg från Västsvenska Handelskammaren berättar om
erfarenheter från företagsklimatprojektet i Lysekil och hur viktigt det
är att kommunen jobbar som ett team för att lyckas.

Åsa Tegelberg, Projektledare lokalt
företagsklimat Västvenska Handelskammaren

Ett samtal med två av Fyrbodals mest framgångsrika kommuner; Tanum och Trollhättan
Två av Fyrbodals mest framgångsrika kommuner inom SKL:s servicemätning Insikt och Svenskt Näringslivs ranking, Tanum och Trollhättan,
berättar om vikten av att jobba förvaltningsövergripande för att skapa
bra förutsättningar och relationer med företagen i kommunen.
Liselott Fröjd, KSO
Tanums kommun

Johan Bengtsson
Samhällsbyggnadschef
Trollhättans stad

Strategisk planläggning av verksamhetsmark är en av flera viktiga
förutsättningar för att attrahera industrietableringar och få
expansions- och nyinvesteringar
Klas Ericsson, erfaren investeringsrådgivare och ansvarig för smart industri och
tillverkning på Business Sweden, ger oss konkreta råd och visar på goda exempel.
Business Sweden har regeringens uppdrag att hjälpa svenska bolag att växa globalt
och utländska bolag att investera och växa i Sverige. Position Väst är Business
Swedens regionala partner i Fyrbodal.

Klas Ericsson
Investment Advisor, Business Sweden

Värdeerbjudandet – att paketera och
marknadsföra en plats
Anders Borg och Ann Palmnäs från Position Väst
visar två exempel; marint och trä

Anders Borg
Företagsetablerare Position Väst
Fyrbodals kommunalförbund

När:
Var:
Tid:
Pris:

10 oktober
Bohusläns Museum, Museivägen 1, Uddevalla
11.30–16.45
400 kr exkl moms/person. Max 4 pers/kommun/organisation
ANMÄL DIG HÄR

OM POSITION VÄST
17 västsvenska kommuner samarbetar för att attrahera fler företagsetableringar
och bedriva gemensam företagsetableringsservice. Fyrbodals kommunalförbund
är huvudman och arbetet genomförs under det gemensamma varumärket Position
Väst, tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. För tredje gången arrangeras i år
Position Västdagen, som alltid fått mycket goda utvärderingar.
www.positionvast.se

Årets viktigaste dag för dig som i ditt
arbete träffar företagsledare från
expanderande och nyetablerande företag
På Position Västdagen tittar vi in bakom kulisserna på några av Sveriges mest
spännande företagsetableringar. Under en fullmatad eftermiddag tar vi del av
erfarenheter och lär av de framgångsrikaste aktörerna. Vad är avgörande för att
vinna dragkampen om attraktiva investeringar?
PROGRAM
11.30-12.15

Lunchmingel

12.30		

Varmt välkomna till Position Västdagen 2019

12.50		

Hur blir en plats attraktiv för större, och mindre, företagsetableringar?

13.30		
		

Därför är ett bra företagsklimat viktigt ur både ett regionalt
och kommunalt utvecklingsperspektiv!

14.30		

Kaffe och tid för samtal

15.00		
Strategisk planläggning av verksamhetsmark är en av flera viktiga
		
förutsättningar för att attrahera industrietableringar och få expansions		och nyinvesteringar
15.40		
		

Värdeerbjudanden – ett sätt att paketera och marknadsföra vårt område
för att attrahera företagsetableringar

16.15		

Summering tillsammans. Lärdomar, insikter

16.45		

Slut för idag

Regional partner

