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Tobias Källqvist
Helena Kortered

Fyrbodal
Trollhättan

Anna Lärk Ståhlberg
Christel Thuresson

Fyrbodal
Fyrbodal

Dagordning
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för
arbetsmoment.
Punkt Typ
I
1
I/A

2
2a
2b
3
3a
3b
3c
3d
4
4a
4b
4c
5

I/A
I

Beskrivning
Incheckning ”Mitt bästa sportlovsminne”
Tema Omställning och hållbarhet
”Lär känna din stödportfölj”
Så kan vi använda Connect Väst för att stödja våra
företags utvecklingsresa. Workshop
PAUS
Beredning
Förläning av projekt
Nu börjar budgetarbetet
Information
– Vad händer på förbundet?
– Nytt från Västra Götaland
– Industriell symbios – ett omtag
– Nytt nätverk för kvinnliga företagare
PAUS
Tema Omställning och hållbarhet fors
– Taxonomi för hållbara investeringar
– Elektrifiering nu är vi snart på banan
– Forts Höjdpunkter i kommunerna
Föranmälda frågor/Avslutning

Ansvarig
Alla

Ca tid
8.45
9.00

Marcus
Nordanstad
och Gunilla
Alsvik,
Connect Väst
9.55
10.00
Christel/Anna
10.05
Anna
Lisa L
Karin S
Elin S
10.55
11.00
Christian Koch
Christel
Alla
11.50

1) Tema Omställning och hållbarhet
Marcus, Gunilla, Jimmy, Johanna och Daniel presenterar sig och Connect Västs erbjudande till
företagen. Bilder bifogas anteckningarna.
Diskussioner i små grupper. Strul med Teams gjorde att det tyvärr inte blev så mycket tid för
diskussion.
Axplock ur diskussionerna Branschnäringar fokus, finns en hel del potential där man ser stora
möjligheter framöver. Skapa förtroende är viktigt. Som näringslivsutvecklare viktigt att kunna erbjuda
kostnadsfria analyser. Får även vara med på analys och få en blick för hur det fungerar.
Noll anställda kan bli 20 anställda på kort tid idag. Varit stor utväxling i Strömstad. Svårt att veta när
man ska kalla in de olika aktörerna, men man kan se det som ett ekosystem.
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Resonerade kring hur man kan knyta an kluster till investerarnätverk. Finns stor potential med
tillväxtbolag. Stärka upp och bredda investerarnätverk som finns lokalt.
Connect och flera kommer vill ha enskilda möten för att prata mer kapitalstrategi och arbete med
växande bolaget.
https://connectsverige.se/vara-erbjudanden/connect-oka-tillvaxten/
https://connectsverige.se/vara-erbjudanden/sprangbradan/

2) Beredningsärenden
Förlängning av projekttid
Wargön Innovation ansöker om förlängning av projektet ”Innovationsmiljö för hållbara material.”
Förlängningen gäller tiden 1 oktober 2022–31 mars 2023 och omfattar totalt 75 000 kr. Det finns
medel kvar från 2021 som kan användas.
Beslut: Tillstyrka ansökan.

Nu börjar budgetberedningen
Förra året hade vi en mindre arbetsgrupp för att jobba med budgetberedningen och det vill vi gärna ha
igen. Budgetarbetet påverkas av överenskommelsen och majoriteten av medlen för 2022 är redan
uppbokade.
Sophie Carling, Jeanette Lidh Svanqvist tackar ja. Christel och Anna tar gärna emot förslag från
Bohuslän också.

3) Informationsärenden
a) Vad händer på förbundet?
Anna informerar om att förbundsdirektören Jeanette Lämmel har sagt upp sig och att Anna har utsetts
till biträdande förbundsdirektör tills Jeanette slutar. Från och med den 19 mars kommer Anna att vara
tillförordnad som förbundsdirektör. Anna kommer ändå att försöka vara med i
näringslivssammanhangen på kommunalförbundet framöver.
Vi har anställt Johannes Jönsson som projektkommunikatör. Han kommer primärt att jobba med
näringslivskommunikation.
Andra personalförändringar är att Christel går in som infrastrukturstrateg i väntan på att en ny kollega
efter Helen Tisell anställs.
Kommunalförbundets näringslivsstrategi är ute på remiss. Hittills har förbundet fått in 7 remissvar på
näringslivsstrategin. Beslut tas i direktionen den 31 mars.

b) Nytt från Västra Götaland
Batterifabrik till Västsverige blir en spännande tid och stor påverkan på hela regionen. Regionen gör
flera satsningar med koppling till denna etablering. Stort program inom besöksnäringen på gång för
innovation och utveckling. Finns inga innovationsmiljöer för besöksnäringen. Innovatum är
involverade, men arbetet sker på Lindholmen.
Satsning på laddinfrastruktur.
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Näringslivsforum 21 mars, VGR näringslivsavdelning och kommunerna/kommunalförbunden. Dags
att anmäla sig. Lisa skickar inbjudan/anmälan till Christel som skickar ut till alla.
En person anställs genom Dals Eds kommun men som kommer att sitta på förbundet för att jobba som
processledare för Det goda livet i Dalsland.
Mycket som händer i regionen varför Lisa uppmanar alla att prenumerera på Västra
Götalandsregionens nyhetsbrev.
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-arbetar-vi-med-regional-utveckling/nyhetsbrevregional-utveckling/

c) Industriell symbios – ett omtag
Tobias Källqvist är ny miljö och klimatstrateg på förbundet och presenterar sig för nätverket.
Vi fick avslag på vår ansökan om industriell symbios, men VGR gillade grundtanken så vi behöver gå
tillbaka till ritbordet. Ett antal kommuner var med i arbetet, bland annat Bengtsfors och Lysekil,
Sotenäs, Vänersborg. Genom omtaget kan fler kommuner vara med.
Projektets huvudsyfte är att ge kommunerna möjlighet att jobba med industriell symbios lokalt. Det är
ett sätt att utveckla både samhället och näringslivet genom att bättre ta vara på underutnyttjade
resurser, tex energi, restprodukter. Genom projektet får kommunen hjälp att hitta hur man kan ta en
roll för att stödja den här utvecklingen. Samt hjälp att identifiera vilka resurser och företag som kan
vara intressanta.
Tobias tar gärna emot intresseanmälan från fler kommuner.

d) Nytt nätverk för kvinnliga företagare
Elin Stark på Almi Väst informerar om att man kommer starta upp en ny grupp för kvinnor som driver
företag under 2022 där de förutom nätverk även får en nulägesanalys, 4 tematräffar med aktuella
ämnen (ex marknadsföring/sociala medier, hållbarhet i praktiken, ekonomi osv) samt en mentor som
de kan fortsätta träffa ett år efter vi släpper dem.
Elin informerar också kort om Hållbart generationsskifte. Svårt att hitta företagen, det är en svår
målgrupp att nå. Inte alltid att målgruppen har den framförhållningen (1-3 år) som behövs för att göra
ett framgångsrikt generationsskifte..
Bilder bifogas anteckningarna.

4) Omställning och hållbarhet (forts…)
a) Taxonomi för hållbara investeringar
Livio introducerar professor Christian Koch högskolan i Halmstad. EU:s nya lagstiftning kring
taxonomi kommer att påverka oss i offentlig sektor liksom företagen runt omkring oss, men det är få
av oss som vet vad det betyder och kanske ännu färre som vet vad vi behöver göra. Vi kommer att
behöva information och utbildning.
Professor Christan Koch ger oss en första introduktion till detta komplexa ämne som handlar om att
EU skapar ett klassificeringssystem för att definiera hållbarhet.
Idag är det många företag och verksamheter som kallar sig hållbara. Man satsar på hållbarhetschefer
och har koll på sina klimatavtryck och utsläpp. Men det kommer inte att räcka.
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De företag och offentliga verksamheter som vill kunna titulera sig hållbara, måste enligt EU:s
lagstiftning leva upp till sex kriterier som fastställts på EU-nivå. Kraven är omfattande liksom den
dokumentation som krävs för att klara kraven.
Klassificeringen förväntas bland annat bli avgörande för företagens förmåga att attrahera fördelaktiga
investeringar och finansieringsvillkor, då bankerna väntas lägga stor vikt vid detta. Om man inte klarar
att leva upp till kraven kommer det att kunna påverka företagens tillväxtförmåga och konkurrenskraft.
Om man å andra sidan uppfyller kriterierna hållbarhet har man ett bättre läge för att få fördelaktiga
investeringar.
Än så länge är det inte så många företag som omfattas. Lagstiftningen omfattar inte alla branscher,
men bland annat jord- och skogsbruk, tillverkande industri och energi, omfattas liksom företag som är
börsnoterade och företag som har 500 anställda. Men man kan förvänta sig att underleverantörer och
andra kommer att räknas in så småningom.
Fyrbodal och Västra Götaland med våra styrkeområden borde ha en stor chans att utveckla nya
affärsmöjligheter, med rätt stöd till företag och offentlig sektor.
Planer finns på ett interregprojekt, Trollhättan är tillfrågade om att vara med och Västra
Götalandsregionen skulle också kunna vara det.
Professor Christian Kochs bilder bifogas till anteckningarna.

b) Elektrifiering nu är vi på gång
Kraftsamling sa Västra Götaland, men vad betyder det? Det råder lite oklarheter i alla delregionerna
om vad som förväntas och vad man kan och behöver göra. Skaraborg har initierat ett arbete och
kommit ganska långt. Men deras verklighet skiljer sig ganska mycket från oss andra delregioner i det
att de har relativs många el- och energibolag.
Vi har tagit hjälp av Energikontor Väst som är en del av Innovatum, för någon typ av kartläggning av
nuläge. Det är dock svårt att få svar, eftersom målet är ”rörligt”. I gruppen med övriga
kommunalförbund har vi därför diskuterat att gå från ”andra hållet”. Det vi vet säkert är att Sverige
och Västra Götaland förväntas vara fossilfria 2045. Vad betyder det? Hur kan olika scenarier spela upp
beroende på om vi lägger över allt på el eller om en kombo med andra energislag? Frågorna är många
men arbete pågår för att skapa större kunskap och insikt.
Den 8 mars bjuder förbundet och Vattenfall Eldistribution in till digitalt frukostmöte med information
om läget och framtiden. Vattenfall Eldistribution är regionnätsägare i hela Fyrbodal, men det finns
några fler lokalnätsägare. Inbjudan till frukostmöte kommer att gå ut till nätverket för
näringslivsutvecklare, samhällsplanerare samt kommundirektörer.

5) Föranmälda frågor/Avslut
Ronny, Sophie, Christel, Anna och Susann på Svenskt näringsliv utgör en arbetsgrupp som jobbar med
företagsklimat. Vid senaste mötet beslöt gruppen att göra ett lite annat grepp inför den årligen
återkommande SYV-dagen.
Upplägget innebär bland annat att vi behöver nätverkets hjälp med att föreslå företag som SYV-arna
kan komma ut och göra studiebesök hos. Förslag på företag kan lämnas till Christel (eller
Ronny/Sophie).
Arbetsgruppen återkommer med mer information om när och var SYV-dagen kommer att hållas.
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Helena H i Uddevalla tipsar om en aktivitet i Uddevalla 29 mars kl 13-16 rekryteringsaktivitet.
Kompetensförsörjning (vastsverige.com)

Nästa möte 20 april.

Antecknat av
Christel Thuresson

Justerat av
Anna-Lärk Ståhlberg

Bilagor
§
§
§

Presentation Connect Väst, ppt
Almi Väst Kvinnligt nätverk
Eus nya taxonomi
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