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DAGENS PROGRAM

11.30-12.15 Lunchmingel

12.30 Välkomna till Position Västdagen

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! 

14.00 Ett samtal med två av Fyrbodals 
mest framgångsrika kommuner; 
Tanum och Trollhättan

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



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.
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Vidareutveckling av identifierade styrkor

Vårt fokus ligger på områden som redan i dag

är våra styrkeområden eller har stor potential att bli det.”



Företagsklimat

• Vi bidrar till ökad kunskap och förståelse för företagandets villkor.

• Vi driver ett aktivt påverkansarbete.
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Mål: Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv

Strategi: Driva samordnade offensiva satsningar för att attrahera 
investeringar och företagsetableringar inom områden 
där vi har internationell konkurrenskraft
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Storstäder, städer och landsbygder

– vi kompletterar och drar nytta av varandra

Tillväxtzonen mellan

Göteborg och Oslo



Vi jobbar i tre spår:

A. Marknadsför regionen till potentiella etablerare

B. Bygger strategiska samarbeten för hävstång och kompetens

C. Bedriver och utvecklar gemensam företagsetableringsservice
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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. 

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? 

Peter Nygårds 
talar öppenhjärtigt om 
etableringsprocessen för 
Northvolt batterifabrik



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 
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Fika- och snackpaus



Strategisk planläggning av 

verksamhetsmark är en av flera 

viktiga förutsättningar för att 

attrahera industrietableringar och få 

expansions- och nyinvesteringar

Klas Ericsson och Kristina Boo, erfarna 
investeringsrådgivare och ansvariga 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

Kristina Boo
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
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Summering tillsammans. 
Lärdomar, insikter
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