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Information om möte 
Datum 2022-08.30 
Tid 09.00-11.00 (incheckning 8.45) 
Plats Teams 

  

Deltagare 
Namn Kommun/Organisation 
Jeanette Lind Svanqvist Bengtsfors 
Renée Daun Lysekil 
Jenni Hagman Mellerud 
Viktor Weiberg Mellerud 
Ulrika Larsson Munkedal 
Ronny Svensson Orust 
Elenor Olofsson Tanum 
Marthe Vakoufari Trollhättan 
Clas Mellby Uddevalla 
Anneli van Roijen Uddevalla 
Jill Stor Vänersborg 
Gun-Britt Reteike Vänersborg 
Patrik Jatko Vänersborg 
Kristoffer Ljung Åmål 
Lisa Lundin VG Region 
Linnea Grimstedt Fyrbodal 
Johannes Jönsson Fyrbodal 
Christel Thuresson Fyrbodal 

 

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

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig 
 I Incheckning (Bästa sommarminnet) Alla 
1 I/D Almi Väst Elin Stark 
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2 D Reflektion från Superteamsmötet och Tanumstrand i 
juni 

 

  PAUS  
3 A Frågor och funderingar i budgetremissen  
4 I/A Information (laget runt)  
5  Föranmälda frågor/Avslutning  

 

1) Almi Väst 
Elin Stark från Almi följer upp enkäten som skickades ut före sommaren. Almi har haft ett avtal med 
kommunalförbundet i fyra år och det avslutas den sista december i år. Elin gör en trendspaning (bilder 
bifogas). 

Enkätsvaren: Mest värdefulla insatsen – En väg in till företagsfrämjande aktörer och sammanhållen 
service. Stor enighet bland kommunerna råder. 

Mer affärscoachning efterfrågas när det gäller hållbarhet. Detta kommer att ligga i Almis ordinarie 
erbjudande. 

Gruppen delas upp i mindre grupper för diskussion och reflektion till Elin och det fortsatta arbetet. 

2) Reflektion från Supermötet och Tanumstrand i juni 
Bra med möten där vi pratar oss samman och en bättre samverkan leder också till att vi bättre kan 
skapa synergier mellan projekt som liknar varandra. 

Kommer in tillsammans med olika utmaningar. 

Bättre processer för uppföljning och resultatspridning av projektnyttor på kort och lång sikt är 
nödvändig. Viktigt att inte fastna i kortsiktiga kvantitetskrav utan även kunna jobba med mer 
långsiktiga kvaliteter. 

Vi har ett starkt system av aktörer som vi kan jobba genom.  

Cirkulära affärsmodeller var uppe en hel del på onsdagens konferens. Lisa Lundin informerar om ett 
projekt som är på gång där man kommer att erbjuda näringslivsfrämjande aktörer och tjänstepersoner 
till en utbildning för att öka kunskapen om Cirkulära affärsmodeller. 

3) Frågor och funderingar i budgetremissen 
En fråga som kommit upp är hur stor kommunernas finansiering är räknat per invånare. Svaret är cirka 
37 kronor. Ingen förändring föreslås i förslaget till budget för 2023. 

4) Information (laget runt) 
Bengtsfors: Industriell symbios ett nytt projekt på gång. Stort intresse från företagen i Bengtsfors och 
nu är man på gång in med en ansökan till Formas med kommunalförbundet som projektägare. 
Bengtsfors och Vänersborg.  

Stor näringslivsmässa 23–24 september, många företag är anmälda. Stor träkonferens också på gång 
den 23 september. Mer info finns på Bengtsfors hemsida. 

Lysekil: Fullt fokus på utvärdering av sommaren och centrumutveckling. 

Mellerud: Jenni kommer att sluta i Mellerud och i stället börja på Fyrbodals kommunalförbund och 
Position Väst. Viktor Weiberg blir ny tillväxtchef och kommer att representera Mellerud i nätverket. 
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Munkedal: Haft företagsbesök som dissar Prao i åttan-nian. Vill testa en form där man börjar i tidigare 
åldersgrupper. 

Orust: Har haft ett av de största cykelloppen för damer i världen. Särklass största mediala arrangemang 
man haft. Ska också vara med i ett projekt tillsammans med Uddevalla och RISE för att bygga enklare 
cykelvägar utanför de regler som Trafikverket brukar sätta upp. 

Kollar på upphandlingsperiod för turismutveckling. 

Blir en ny tjänst som kommunutvecklare från och med nästa år som ska jobba med 
näringslivsutveckling. 

Trollhättan: Action week förra veckan med mycket arbete. Nästa helg Smaka på Trollhättan. 

Jobba med otryggheten i olika projekt. 

Uddevalla: KS har avsatt medel för att satsa på företagsklimat och bland annat genomför man öppet 
hus-dagar i de olika industriområdena. Däckåtervinningsfirman har fått sitt miljötillstånd och kommer 
att starta upp sin verksamhet i Uddevalla, ger cirka 30 nya jobb. Även Uddevalla jobbar med den 
upplevda otryggheten. Sveriges stadsträdgårdsmästarkonferens hålls i Uddevalla idag. Uddevalla 
lärlingscentrum invigs i Uddevalla. 

Vänersborg: Också med i industriell symbios och jobbar även med goda livet i Dalsland. Jobbar med 
trygg miljö och fastighetssamverkan. Planerar områdesträffar med företagen runt om i kommunen, 
fokuserar på nya näringslivstrategin som ska tas fram under hösten. Kommande Frukostforum har 
Kompetensförsörjning som tema och redan 125 anmälda. 

Åmål: Rekordsommar när det gäller antal besökare. Omöjligt hitta lediga hotellrum. Vi behöver 
etablera nytt hotell. VM i kajakfiske, allsvenska seglingar, Diggeloo och egna arrangemang. Vi har 
slut på industrimark, detaljplanearbete pågår för fullt. 

Västra Götalandsregionen: Arbetet med kraftsamlingarna i RUS:en. Var många idéer som kom fram i 
onsdags och som också jobbas med i kraftsamlingarna. Mycket arbete nu kring EU-programmen. 
Konsultcheckarna har blivit Hållbarhetscheckar och man ser över FoU-checkarna. 

Fyrbodal: Vi har startat en arbetsgrupp som ska jobba med rutiner och policys för hur vi ska jobba 
med projekt. Christel efterfrågar ett par deltagare från nätverket som kan fungera som ”sounding 
board” för att stämma synpunkter kring gruppens arbete. Anmäl till Christel om du vill vara med. 

En ny chef för regional utveckling ska rekryteras och det har kommit in många intressanta 
ansökningar. Målet är att processen ska bli klar under september. 

Hemsidan har uppdaterats och nätverkets roll, mandat och syfte finns nu publicerat. Det är samma som 
för övriga beredande nätverk. 

Sju nya kollegor är på ingång, bland annat på kompetensförsörjnings sidan och en ny 
kommunikationsansvarig Andreas Borg. 

5) Föranmälda frågor/Avslut 
Nästa möte är planerat till den 25 oktober på Teams. 

 

Antecknat av 
Christel Thuresson 
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Bilagor 
§ Almi inflygning 


