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Dagordning
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för
arbetsmoment.
Punkt Typ Beskrivning
1
I
Välkommen till mötet
2
I
Hur är läget för min kommun just nu och på kort sikt
3

I

Avslutning

Ansvarig
Anna
Alla

Ca tid
09.45
Max
5 min/
kommun
10.55

1) Ordförande hälsar välkommen till mötet
Ordningsregler: När vi är många i mötet stänger vi av kamerorna för att spara bandbredd. Vi har bara
mikrofonen påslagen när vi pratar. Vi pratar bara när vi blivit

2) Läget i kommunen
Stort GRATTIS till Åmål och Trollhättan som seglade upp till plats nummer 2 på NKI
Fyrbodals kommunalförbund
Ansökan till ESF. Christel och Anna föredrar hur det gått med ansökan som blev klar och skickades in
under tisdagen. Gruppen som skrivit, Magnus Fredricson (Skaraborg), Eva Lotta (Boråsregionen),
Cecilia, Almir, Anna och Christel från förbundet har ingått i lilla skrivargruppen.
Företagarhjälpen har fått in fem telefonsamtal så här långt. Rådgivarna önskar hjälp med att få veta när
ni gör bra saker i kommunen som de kan tipsa företagen som ringer in.
Företagsakuten har fortsatt hårt tryck.

Bengtsfors
Bygg trädgård livsmedel och systembolaget anställer personal. Här får vi in människor som stått
utanför arbetsmarknaden. Rexcell har ställt om och leverar rockar och munskydd så de kör på halvfart.
Vårt tvätteri och karamellfabriken har det tufft och hotellen har i princip varslat all personal.
Vi jobbar stenhårt med “Hemester”. Stort möte på torsdag med företag och DTAB. Händer att det
kommer in helt vanliga ärenden. Riktigt roligt med nystartare. Mustadsforsbruk där konsolideras
verksamheter på andra håll i världen och fokuseras till Bengtsfors.
Omsättningsstödet blir inte bra för besöksnäringen genom tidsbegränsningen. Ilska och uppgivenhet i
de företagen.

Dals Ed
Ganska lugnt. Purtech är igång igen med 30 procents produktion och räknar med att öka nu när Volvo
kommit igång. Vida Nössemark ökar och anställer. Handeln har kommit igång så smått igen.
Frisörerna har det tufft, en del har börjat jobba i vården i stället.

Färgelanda
Ingen representant.
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Lysekil
Ganska lugnt. Några positiva nya företag och några stora som ställer om. Vi ställde cruisingen och nu
får vi se hur det blir med seglingarna. Tufft för restaurangerna. Man håller ut men reserverna börjar
tryta. Knökfullt här på helgerna så restriktionerna verkar inte funka. Fortfarande lite oklart hur det blir
med förmånsbeskattning.
Projektet: Första sprinten gick bra och nu kommer snart nästa. Första gick bra men lite svårare att få in
företag den här gången. Kan ha flera orsaker. Tredje sprinten blir efter sommaren. Strax under 30
första sprinten och nu runt 20.

Mellerud
Ingen representant.

Munkedal
Ingen representant.

Orust
Det går sin gilla gång. Är inte direkt nerringd. Vi har haft 3 trevliga ärenden. Constriptor har köpt ett
norskt företag. Skriver sjukjournaler via nätet och har fått en ny deal. Ska minska läkarnas
administration med 30 procent.
Bygga ut kaj på västra Orust och ett kafé som startar. Vi betalar ut föreningsbidrag tidigare och
diskuterar att ändra taxor.
Svårt att nå ut med budskap. Företagen är så upptagna av sitt eget att det inte hinner ta till sig alla stöd
och möjligheter.

Sotenäs
Ingen representant.

Strömstad
Här är det speciella omständigheter. All näring beroende av Norge. Kritiskt läge. Landshövdingen var
här igår och pratade med företag. Besökte bland annat Norby. Stängt ner det mesta. 1000 anställda där
som är korttidspermitterade. Dystert.
Reserverna börjar ta slut. Nya omsättningsstödet hoppas många på, men det träffar fel för
besöksnäringen som har sin stora omsättning under sommaren och stödet verkar utgår från omsättning
mars/april då de inte har så hög omsättning.
Vi kämpar på. Vi försöker få till dialog med Norge. Landshövdingen var en del i det. Vi har en
dialoggrupp med regionsutvecklare men inte kommit så långt ännu. Mest kompetensutveckling, bra på
längre sikt inte så mycket här och nu.

Tanum
Ingen representant.

Trollhättan
Rullar på i Trollhättan. Vi har våra branschgrupper och arbetet fortgår i dem och diskussioner pågår
om utbildningar som ska stötta företagen.
Företag som jobbar mot fordonsindustrin har det tufft medan andra nästan har växtvärk.
Talangattraktion och samverkan med högskolan är viktiga områden. Ny gruppering kring Överbyshopping bland annat diskussion om gemensam webbshop.
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Uddevalla
Lite blandade skurar här. Svårt med stödpaketen att få de att fungera för småföretagen. Det här
behöver man titta på från regeringen. Roligt att det går bra med fastighetsägarna i Vänersborg, här i
Uddevalla låter det inte riktigt lika positivt.
Varför är det inte fler företag som hör av sig till företagsakuten? Olika anledningar. Hög tröskel.
Kampanj mot lokala bankkontor, revisorer och redovisningsbyråer.
Diskuterar att använda friskvårdsbidraget för att stötta lokala handeln.

Vänersborg
Fortsatt med företagsdialoger. I måndags med fastighetsägare. Aktiva fastighetsägare och tyckte att
stöder funkat bra. Oro för om pengarna ska räcka till alla som söker stöd. Några hade fått in
uppsägningar i centrum, men oklart om det var i förebyggande syfte eller pga dålig lönsamhet.
Fortsatt med våra företagsbesök tillsammans med politiken. Bra dialog när vi är ute.
Digitalt frukostmöte med tema “Hemestra” olika äventyr och aktiviteter man kan ta för sig i
Vänersborgs kommun.
Koppla ihop civilsamhälle med näringslivet visar på ett ljus i mörkret. Nya företags och
samarbetsformer. Samhällsstödsgruppen.

Åmål
Åtgärder för restauranger med presentkort som anställda nu spenderar i butiker och restauranger.
Förmånsbeskattningen försvinner inom kort efter regeringsbeslut. Känns som om det är en bra balans i
handeln. Susanne varit ute i företag tillsammans med kommunalrådet. Det ser inte så mörkt ut. Det är
de stora som har det tufft. De mellanstora verkar klara sig rätt bra.
Ny näringslivsutvecklare tillika kommunikationschef i Åmål Kristoffer Ljung börjar 1 juni.
Börjat ta Corona-prover på personalen och sitter i stab två gånger i veckan. Vi har bara 4 fall i Åmål
än så länge. Vecka 20 ska kulmen nås sägs det.

Position Väst
Ingen representant.

3) Avslutning
Mötet avslutas.

Antecknat av
Christel Thuresson
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