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Deltagare 
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Richard Holm Strömstad kommun 
Elenor Olofsson Tanum kommun 
Jenny Åslund Tanum kommun 
Helena Henriksson Uddevalla kommun 
Gun-Britt Reteike Vänersborg kommun 
Kristoffer Ljung Åmål kommun 
Elin Stark Almi Företagspartner Väst 
Linda Bohlin Trajkovski Innovatum AB 
Lisa Lundin Västra Götalandsregionen 
Cecilia Sandberg Fyrbodals kommunalförbund 
Anki Samuelsson Fyrbodals kommunalförbund 
Johannes Jönsson Fyrbodals kommunalförbund 
Christel Thuresson Fyrbodals kommunalförbund 
Almir Erkocevic Fyrbodals kommunalförbund 

 

Dagordning 
Punkt Beskrivning Ansvarig Ca tid 

1 Processledare hälsar alla välkomna CT 14.00 
2 Kvartalets höjdpunkter 5 min/organisation Alla  
3 Avslutning CT 15.30 
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1 Processledare hälsar alla välkomna CT 14.00 
Christel välkomnar alla till detta första Kvartalets höjdare. Vi testar formen och utvärderar. 

2 Kvartalets höjdpunkter 5 min/organisation Alla  
 
Almi Väst: Vi ser en ökning i konkurser, dock från låga nivåer men nu börjar de att komma. Framför 
allt är det den fysiska handeln som drabbas hårt tillsammans med padel (ingen förvåning), 
obemannade mataffärer, byggföretag och tillverkande bolag som inte kunnat ta höjd för 
komponentbrist, ökade priser och skenande energikostnader.  
Vi ser också en ökning inom bedrägeri, det kommer också alltid vid svajig konjunktur och vi har blivit 
bra på att fånga dem.  
Vi har nästa vecka en föreläsning kring att hantera siktande konjunkturen med fokus på bygg och 
fastighet, det för att kunna diskutera lönsamhet och likviditet samt alternativa affärsmodeller i tidigt 
skede.  
Vi förbereder oss även inom företagsakuten men där är det ännu inget tryck, men vi tror på att 
samarbetet med bankerna nu ska kunna ge frukt.  
I övrigt är det många bolag som går bra, framför allt är det de som på något vis aktivt möter den 
energikris vi står inför, ingenjörsföretag, men även viss handel, de som ställde om under Covid, blå 
näringar och gröna näringar.  
I mars har vi tillsammans med IUC en fokusgrupp för tillverkande bolag kopplat till hållbarhet, vilket 
ska bli otroligt roligt.  
Vi startar under Q1 upp en VD-grupp för kvinnor som driver bolag och vill nätverka och utvecklas 
med andra kvinnor. En grupp för företagare med max 10 anställda där ägaren sitter med alla hattar, 
ansvar och mandat själv och måste göra något åt sin ägarroll för att kunna komma vidare. Samt en 
VD-grupp för bolag med + 10 anställda som går bra, har fin tillväxt och som vill utvecklas i grupp 
med andra företagare. 
 
Bengtsfors: Inte sett någon ökning i konkurser ännu, men flera uttrycker att man är ett ödmjukt 
näringsliv. Man är på tå och är förberedda på sämre tider. Vi gick ut med information om 
Företagsakuten förra veckan. 
Höjdpunkt etablering av1745 electric rekonditionerar gamla batterier. 20 MWh bygger man för på 
gamla Volvo-området. Har hittills anställt en under året och ska anställa ytterligare under året. 
Intressant samarbete med Bengtsfors Energi. 45-50 nya arbetstillfällen i Bengtsfors under de senaste 
24 månaderna. Syns tydligt i statistiken. Från 13,9 till 7,2 procent arbetslösa. Fantastiskt bra och 
värdefullt med tanke på konjunkturläget. 
Mötesplats Steneby, Chalmers och Fyrbodal har fått beviljat Formasansökan om hållbar symbios. 
Även Vänersborg och Lysekil är med i detta. Blir en kick-off 22 februari. 40-tal anmälda redan till en 
förlängd frukost. 
Många företag kontaktat om kris- och beredskap, så vi anordnar ett frukostseminarium i mars. 
Deltog i RISE öppning centrum för industriell symbios i Stockholm förra veckan. Sweco har tagit 
fram en databas där företag kan ange vad man har för restströmmar/biprodukter. Finns på deras 
hemsida men är ännu inte lanserad. Se länk:  
 
Fyrbodal: Nytt Teknikcollege samverkansavtal arbetas fram. Det är trögt att få företagen att prioritera 
branschråden. Den 7 mars blir det Kompetensråd Fyrbodal. Vi kommer tillsammans med Västra 
Götalandsregionen att genomföra en workshop bland annat. Vi kommer också att presentera den nya 
avsiktsförklaringen för det delregionala rådet. 
Vi håller på att se över hur vi jobbar med SSA (skola, arbetsliv, samverkan) och har de något som de 
vill att vi ska få med förmedla kontakten till Anki. 
Vi avslutade vinterns utlysning den 31 januari och har fått in flera spännande projektansökningar. 
Troligtvis fler än vi har medel till, så det kommer att bli hård prioritering. Ni kommer att få ut en 
sammanfattning av de olika ansökningarna inför näringslivsnätverksmötet den 2 mars. Då vi kommer 
att göra ett arbete för att prioritera tillsammans. 
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Coompanions projekt Medarbetarövertagande är förlängt under första kvartalet i år, för att de ska 
kunna göra klart ett par generationsskiften som är på gång. Sedan tidigare är också Drivhusets projekt 
Entreprenörsbryggan förlängt under hela 2023. 
I sammanhanget kan vi också informera om att vi håller på med en uppdatering av de sidor på 
www.fyrbodal.se som handlar om projekt. Det kommer dels att bli lättare att hitta projekten och de 
kommer att bli sökbara så att man kan filtrera ut det man är intresserad av. Vi har också bett 
Vänersborgs kommun om hjälp för att kunna lägga över ansökning och rapportering som e-tjänster. 
Vi passar på och presenterar en, kanske för er nygammal kollega – Almir Erkocevic som tidigare har 
jobbat som projektekonom men efter föräldraledigheten nu kommer tillbaka som projekt- och 
finansieringsstrateg. 
Vi har inlett arbetet med att implementera Business Region Väst. Som ett led i att skapa ”en väg in” 
har en ny upphandling av Företagslotsning och Företagsakut genomförts. Den vanns av Almi Väst och 
ett avtal har skrivits för det här året. Johannes har skickat ut en kort information som ni kan använda i 
era egna kanaler.  
Vi kommer att göra en intressentkartläggning och analys som en del i arbetet och planerar också för en 
filmserie med korta filmer bland annat från våra Utvecklingsnoder. 
 
Orust: Trygghetsfrågor utifrån polisens medborgarlöfte. Hade förra året en del aktiviteter och det 
fortsätter under det här året. Gårdar i samverkan mot brott, som handlar om gröna näringar. Symbios 
är viktigt även här liksom blåa näringar. Innovatum och Chalmers är viktiga spelare för det här. 
Beredningsindustri för sill satsar man nu på på Orust och bygger ett tillfälligt reningsverk för att 
hantera detta. 
Två företag som har ett verksamhetsområde som man vill ska bli så energieffektivt som det går. Nästa 
vecka kommer en ny kollega så nu ska vi satsa ännu mer på näringslivsfrågor. 
 
Strömstad: Pandemin var dyr för Sverige och Strömstad. Tappade cirka 4 miljarder. 500 jobb 
försvann av befarade 1500. 500 fick nya jobb och 500 gick utbildning. Jobbar både med strategiska 
och operativa frågor nu för att möta utmaningar och ta vara på möjligheter. Tittar bland annat på 
digitalisering av besöksnäringen och även på närheten till Norge och de möjligheter som finns där. 
Landshövdingen kommer på besök i morgon. 
Vindkraft expanderar kraftfullt. Spa-et expanderar också och söker 100-talet medarbetare. Men 
samtidigt går återstarten av Strömstad långsamt.  
Otroligt rörig höst och tapp i kommunledningen, har gjort att det gått tungt med arbetet inte minst med 
flera konkurser. 
 
Tanum: Välkommen Jenny. Bor i Strömstad. Har varit marknads- och försäljningschef för Daftöresort 
tidigare. Jobbmässa på gång den 2 mars ihop med Strömstad med fokus på sommarjobb och den 
stundande sommaren. Förra sommaren var det en stor utmaning. Även trygghetsfrågor är stort i 
Tanum. Haft referensgrupp kring trygghetsfrågor. Samverkan är jätteviktigt. Startar nu krogar mot 
knark och Trollhättan var på besök för att berätta hur de jobbat med dessa frågor. Ett enat Bohuslän 
ska ha årsmöte den 10 mars och ska ta fram fokusområden. 
 
Uddevalla: Lite av det som händer och har hänt inom näringslivsarbete i Uddevalla kommun; 

UF-mässa på Torp ca 50 unga UF-företag som ställde ut. Arr. Uddevalla Gymnasieskola och 
Uddevalla Näringsliv. 
Näringslivsgalan i fredags 10 februari på Carlia Live där fler utmärkelser delades ut. Arr. Uddevalla 
Näringsliv. Uddevalla kommundirektör Malin Krantz delade konferenciersuppdraget med ordf. i 
Uddevalla Näringsliv Alexander Rahm. 
Trygghetsvandringar (en i dec 2022 och en i jan 2023) är genomförda hos verksamheter i centrum 
tillsammans med kommunpolis, ordningsvakter i centrum, ordf. i Uddevalla Centrumutveckling, repr. 
fr. Uddevalla CityBID, näringslivskoordinator och repr. fr. kommunens säkerhetsavdelning. Den 
tredje Trygghetsvandringen genomförs i morgon 14 februari. Mycket uppskattat av verksamheterna, 
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och BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) har fått mycket bra underlag för framtida arbete, och bra input 
från företagen och deras utmaningar.  
FöretagsMaraton genomförs v. 9 27feb-3mar- Företagen har fått anmäla intresse om de önskar få 
besök. Det har varit mycket stort intresse inför detta. https://www.uddevalla.se/uppleva-och-
gora/kalendarium/event/2023-02-09-foretagsmaraton-for-battre-naringslivsklimat.html 
Jobb- och Utbildningsmässa i Agnebergshallen 16 mars kl. 10-16. 
Omorganisation har genomförts inom kommunledningskontoret, där Avd. för Hållbar tillväxt har 
upplöstes 31/1 2022, och 2 nya avdelningar tillkommit fr.1/2 2023; Stabsavdelning och Avd. för 
Näringsliv och Samhälle. 
 
Vänersborg: Enligt Swedbanks analys blir det tufft i år. Handel och restaurang har det tufft. Bland 
tillverkande företag går det bra. Fullt i orderböckerna hos VBG-Group.  
Har varit i Falkenberg och tittat på modeller för samverkan Skola och arbetsliv. Handlar i första hand 
om att få med oss näringslivet i arbetet. Ser ganska bra ut. Har två stora byggen på gång bland annat 
Regionens hus och nya Tingsrätten. 

Även steg två i Elisabeths port är på väg. Så byggbranschen ser bra ut just nu och vi tror på en fortsatt 
tillväxt.  

Pågående samtal med två lite större etableringar när det gäller Trestad center. Även startat upp nytt 
detaljplanearbete på andra sidan 44:an. Wargön Innovation är det också ett par intressenter på gång. 
Industriell symbios har vi redan två företag som hittat varandra – Vargön Alloys och Ragnsells. Ingrid 
Lindqvist kommer att jobba som projektledare för Industriell Symbios på 25 procent. 

Fortsatt arbete med Näringslivsstrategin och kör de sista områdesträffarna nu i vår. Företagsdialog, 
Infrastruktur, Innovation och omställning, Attraktionskraft och Etableringar. 

Årets första frukostforum 149 anmälda. Kommer att hålla till i Bojorten som är nya möteslokalen på 
kommunhuset.  

Väntar på Sofia Jessen som kommer som ny näringslivschef den 1 mars. Jill kommer på besök på 
onsdag.  

Rekryteringsmässa hållits i Vänersborg och nu diskuteras om det skulle gå att göra det som en 
Tvåstadsmässa. 

Västra Götalandsregionen: Näringslivsforum är tanken att vi ska ses regelbundet i hela regionen. 
Den 29 mars är det i Borås på ScienceCenter och tanken är att alternera runt i regionen för att se våra 
spännande och innovativa miljöer. Hoppas många har möjlighet att prioritera att komma. 
20 april en platsutvecklingskonferens i Göteborg. Metodutveckla kring de lite mindre platserna i 
regionen. 
5,9 procents arbetslöshet i regionen är lägre än före pandemin. Samtidigt som flera branscher 
signalerar tuffare tider, främst inom handel. 
 
Åmål: Känner inte av konjunkturen alls ännu, särskilt bland de större arbetsgivarna. Kompetensfrågan 
är fortfarande den svåra frågan. Restauranger och besöksnäring har det tufft, inte vikande kunder men 
elkostnaderna skjuter i höjden.  
Stort arbete pågång med platsvarumärke startar i april Arbetslösheten har inte varit så här låg på 
många år även om den ligger kvar på drygt 8 procent. Främst handlar det om språksvårigheter som gör 
det svårt att få. 
Trygghetsfrågor även här på tapeten. 
Svensk handel har en app där finns en anmälarfunktion som går direkt till polisen. Bra att tipsa 
företagen om. Stora mörkertal så fler behöver anmäla. 
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Jobbmässa nu på måndag. Från början gällde det främst sommarjobb, men nu även andra typer av 
jobb. Snabbmässa två timmar spead-dating. 
Vänerting 16-17 mars bra forum med alla frågor som har med Vänern att göra. DANA har fått in sina 
liners och testkör nu för fullt. Bygget är redan klart bara ett år senare. Politikerträff där i nästa vecka. 
Har gått över förväntan i deras behov av att hitta anställda. Saknas bara någon enstaka. 
Fick besked från SJ att trafiken går igång igen den 1mars.  
 

3 Avslutning CT 15.30 
 
Nästa möte är ett fysiskt nätverksmöte. På plats på Riverside i Uddevalla. Den 2 mars med start kl 13. 
Vi har fått en ny restaurang till Riverside och kan varmt rekommendera att starta med det. Det kan bli 
fullt så de som vill äta kan meddela Christel senast ett par dagar innan så bokar hon bord. Betalar gör 
var och en.  

Antecknat av 
Christel Thuresson 

Justerat av 
Cecilia Sandberg 

 


