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Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för
arbetsmoment.
Punkt Typ
1
I
2
ID
3
I
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I

Beskrivning
Välkommen till mötet
Regional symbiosplattform
Hur är läget för min kommun just nu och på kort sikt

Övriga frågor/Avslutning

Ansvarig
Ca tid
Anna
09.45
RI.SE och SSC
Alla
Max
5 min/
kommun
11.55

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) Regional symbiosplattform
Rickard och Rickard samt Peter och Karin. Pågår en förstudie om regional plattform för industriell
symbios. Symbios = “Vetenskapen om det som blev över”.
Presentation av förstudie och Sotenäs Symbioscentrum finns i bilaga.
Finns behov av en regional plattform?
Vilka behov finns och hur ska den drivas?
Vilka bör vara involverade?
Hur ska den finansieras?
Peter tror inte det räcker med ett nationellt symbioscenter. Det kommer för långt ifrån verksamheterna.
Skickar ut ett enkelt frågeformulär via Anna till nätverket så att alla får möjlighet att ta del av
informationen och komma in med sina synpunkter.

3) Läget i kommunen
Bengtsfors
Två frågor har dykt upp. Utlandsägda bolag hur är det om de gör aktieutdelningar. Har kollat och detta
utreds just nu. Tydlig information ska komma ut på Tillväxtverkets hemsida, Korttidsarbete. Business
Sweden och Position Väst kan också hjälp till med frågor gällande utlandsägda företag och div frågor där.
Gröna näringar, var hittar man de jobben? Det finns inga annonser så att man kan söka jobb där.
jordbruksakuten.com

Dals Ed
Haft näringslivsråd nu på morgonen. Handeln har ett tapp på 30-40 procent, norska marknaden som
försvunnit. Men allt fler handlar på hemmaplan. Ett par nya caféer har startat. Det funkar bra men man
är oroliga i industrin och bland hantverkare. Svårt få tag på reservdelar när maskiner går sönder.
Hotellet har det tufft kan klara sommaren men sen blir det tufft.
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Färgelanda
Turbulent period i Färgelanda. Nu får vi en ny kommunchef augusti, även andra chefspositioner och
viktiga roller håller på att rekryteras. Mest drabbade i vår kommun är detaljhandeln, sällanköp. Vi gör
det vi kan bland annat har fyra fått hyresrabatt. Det flyter på och positivt är att bygghandeln går bra i
Färgelanda.

Fyrbodal kommunalförbund
ESF-ansökan. Vi har fått sänka vår budget med 20 procent och då får vi också sänka ambitionen. Men
ansökan lever fortfarande.
Ny ansökan till VG Region om utökat kompetensutvecklingsstöd till Norra Bohuslän skrivs under
dagen. Ska vara inne i morgon torsdag. Christel och kollegorna i Strategisk kompetensförsörjning
skriver.
Företagarhjälpen: Företag i Åmål (1st), Trollhättan (3st), Dals-Ed (1 st) och Uddevalla (1 st) har varit i
kontakt med Företagarhjälpen.
Företagsakuten: Förra veckan var det 30 företag som kontaktat akuten under jan-april. De flesta från
Bohuskusten. Mest inom handel, restaurang, hotell, frisör, camping och konsumenttjänster.

Lysekil
Samma läge som förra veckan. Inga stora förändringar. Hörde från vården att peaken i Fyrbodal är nu.
MUB 2.0 pågår och har haft avstämning med Tillväxtverket.

Mellerud
Ingen representant.

Munkedal
Ingen representant.

Orust
Nyckeln är uthållighet och längden på avstängningen blir avgörande för hur vårt näringsliv ska klara
den här krisen. Båtbranschen drabbas när turisterna inte kommer, särskilt eftermarknaden drabbas. Har
startat små cykelverkstäder. Vi har även skickat en som vill starta i Bengtsfors. Vi har ändrat våra
regler för uteserveringar. Ingen nedgång i bygglovsansökningar. Bra om vi får till ett möte
tillsammans med kommuncheferna.
Vi ska presentera Årets Företagare så småningom tillsammans med Företagarna. Finns samlade
webbsidan. Den finns på www.fyrbodal.se/naringsliv.

Sotenäs
Ingen representant.

Strömstad
Mycket handlar om gränsen och Norge. Handel och besöksnäring har tappat drygt 95 procent och det
är så klart ett krisläge. Jag hanterar mycket företagsfrågor per telefon och lotsar vidare till
jourtelefonerna.
Besöksnäringen försöker ställa om och vända sig mot den svenska marknaden. Hur har man jobbat på
andra ställen för att stimulera fastighetsägare att stödja hyresgästerna. Trollhättan har bildat ett nätverk
för fastighetsägare. Ser olika ut hur man hanterar det bland olika fastighetsägare. Strömstad har saknat
näringslivsutvecklare ett tag så flera av nätverken ligger för fäfot.
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Tanum
Besöksnäringen funderar mycket över hur det ska bli i sommaren. Vilka regler kommer att gälla när
det handlar om avstånd och annat. Vi hade digitalt krögarmöte i måndags och vi får många
förfrågningar om man får utvidga sina uteserveringar, men det är svårt vi har trånga miljöer och det
finns fler behov som behöver tillgodoses. Tillgänglighet och säkerhet bland annat. Även här styrs
marknadsföring om för att istället rikta sig till närområdet.
Vår bygghandel har det bra just nu, men ser tecken på att det blir svårt i höst.

Trollhättan
Det rullar på, men inget direkt nytt.

Uddevalla
Webbmöte i måndags med restauranger och de kända problem vi har där. Hör fortfarande att det är
svårt att få lån via bankerna även om de kommer med bra kalkyler. Vi behöver adressera detta. Har
pratat med Almi. Korttidspermitteringar funkar däremot bra. Jourtelefonerna är fortfarande relativt
okända. Vi kanske kan köra en kampanj på bussar.
Vi gör få företagsbesök nu, håller distans.
Torp har enorma ombyggnationer, endast 5 procent av handeln kommer från Norge så det är främst
lokal och närområde. Handeln är drabbade men de tycker sig se lite hopp. Lifeclean exporterar
destillationsprodukter till hela världen. Vi har två stora Stenaline färjor liggande här i hamnen så det är
går bra för Uddevalla hamn.

Vänersborg
Det går ganska bra trots allt. Inom besöksnäringen och Ursands camping meddelar att det går bra. En
fastighetsägare har två nya restauranger som ska öppna inom kort. Det lär har börjat dyka upp lite
tyska turister i husbilar i stan och Visit har fått signaler om att turistbussar från Tyskland och Holland
senare i år. Ronny lägger till att Orust fått en förfrågan från en utländsk resebyrå om att lägga till med
en förja med 120 passagerare på Kärringön i juli.

Åmål
Väldigt bra om kommuncheferna kan vara med på mötet. Fria husvagnsparkeringar och båtplatser eller
inte. Vi har gemensam funktion för teknik och fritid med Säffle. Nämnden säger nej, så det har blivit
en liten konflikt. Ett par tre företag som hört av sig till Företagarhjälpen. Jobbigast är det för
restaurangerna. Andra företag satsar. Kardan vill få igång Volvo. I övrigt är det ganska lugnt. Vi var
snabbt ute med att stänga våra äldreboenden och vi har ganska få fall av smitta.

Position Väst
Ingen information.

3) Avslutning
Kommuncheferna vill vara med på ett av våra kommande veckomöten för att prata om samordning av
olika stödpaket mellan kommunerna. Detta ska vara den 28 maj.

Antecknat av
Christel Thuresson
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