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 2016-09-09 Dnr: K2015- 

   

 

 KOMMUNSTYRELSEN ANTECKNINGAR 
  

Näringslivsrådet – anteckningar 20160908 

Närvarande: Åsa Karlsson (S), Rolf Berg (S), Matheus Enholm (SD), Per Wretlund 

(Företagarna), Christoffer Gabrielsson (Företagare), Håkan Sundberg 

(Kommunchef) och Jan-Erik Larsson (Näringslivs- och 

landsbygdsutvecklare)Inbjudna gäster från nybildade Centrumgruppen Anne-Marie 

Jantén och Malin Östman (deltar vid första programpunkt). 

 

1. Åsa Karlsson, ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Anne-Marie Jantén och Malin Östman informerade om den nya 

handlarförening som startats upp för handeln i Munkedals centrum. 

Föreningen har en vision om att bevara och utveckla centrumhandeln i 

Munkedal. De vill se mer aktiviteter i centrum, gärna i samverkan med 

övriga föreningslivet och kommunen. De kommer också att jobba för en 

bättre skyltning och olika markbeläggningar i centrum som flätar ihop alla 

butiker, torghandel, matställen, Bibliotek, offentlig service, sevärdheter och 

kommunikationer. Det är viktigt att kommunen beaktar frågan om 

butikslokaler vid detaljplanering av nya bostäder och att lediga lokaler i 

centrum i första hand upplåts för att utveckla handeln och service för 

boende, besökare och näringslivet. De önskar också bättre information från 

kommunen om de aktiviteter som planeras och som berör centrum i 

Munkedal. Det upplevs att kommunens organisation spretar och vill därför 

ha ”en dörr in” till kommunen. 

 

Näringslivsrådet beslutar att: 

a. Näringslivsutvecklaren ska vara första kontakten med 

centrumföreningen i alla frågor till kommunen. Därefter lotsas frågan 

vidare till berörd tjänsteman. 

b. Munkedals kommun ska, när det är möjligt, samverka tillsammans 

med handeln och föreningslivet vid olika aktiviteter i centrum. Men 

initiativen till aktiviteter bör i första hand komma från handeln och 

föreningslivet. 

c. Näringslivsutvecklaren eller annan tjänsteman och/eller politiker står 

tillförfogande vid inbjudning till styrelsemöten för att informera från 

kommunen. 

d. Den nybildade centrumgruppen erbjuds en plats som adjungerad till 

Näringslivsrådet. Se punkten övriga frågor. 

 

3. Det har inkommit synpunkter från en kommunmedborgare på 

näringslivsrådets sammansättning och vad som uträttats av rådet sedan 

bildandet. Samtliga deltagare i näringslivsrådet har tagit del av inkomna 

synpunkter och har vid dagens näringslivsråd nogsamt gåtts igenom. 

 

Näringslivsrådet är enigt om följande svar till de inkomna synpunkterna: 
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a. Näringslivsrådet är sammansatt av representanter från det lokala 

näringslivets branschorganisationer, politiken och den kommunala 

förvaltningen genom ett demokratiskt beslut i kommunstyrelsen. 

Samtliga medlemmar i näringslivsrådet bidrar med mycket god 

kompetens och erfarenhet utifrån sin profession. Till rådet har det 

också adjungerats ytterligare kompetens och erfarenhet från 

näringslivet genom en representant från den gröna näringens 

branschorganisation LRF. Till kommande näringslivsråd erbjuds 

ytterligare en representation från näringslivet genom den lokala 

handeln och nystartade centrumföreningen. 

 

b. Näringslivsrådet har till uppgift att behandla de ärenden som 

inkommit till dagordningen. Samtliga av dessa ärenden är avslutade 

eller i pågående processer.  

Ärenden som inkommer till näringslivsrådet kan vara av olika art och 

ursprung. Men de har alla ett gemensamt, de berör på något vis det 

lokala näringslivet och arbetsmarknaden. Näringslivsrådet välkomnar 

ett aktivt och gemensamt deltagande från det lokala näringslivet med 

frågor som syftar till att stärka det strategiska näringslivsarbetet, och 

stärka det lokala företagsklimatet. Ett sådant deltagande skulle i 

förlängningen stärka Munkedals kommun attraktionskraft för 

nyetableringar och skapa nya förutsättningar för att utveckla det 

befintliga näringslivet. Detta kan med fördel ske i samverkan med de 

olika branschorganisationerna som representeras i näringslivsrådet. 

 

c. Näringslivsrådet delar inte de inkomna synpunkterna och anser med 

hänvisning till ovanstående att synpunkterna är besvarade. 

  

4. Ordförande och Näringslivsutvecklaren informerade om kommunstyrelsens 

dialogdag den 5 oktober. Det blir en dialog mellan kommunstyrelsens 

ledamöter och representanter från det lokala näringslivets 

branschorganisationer. Samtliga inbjudna gäster kommer att besvara frågor 

som på förhand är ställda i inbjudan. 

 

5. I det pågående pilotprojektet ”Stärkt lokal attraktionskraft” kommer en ny 

strategi för kommunens näringslivsarbete att tas fram. I detta arbete 

kommer näringslivsrådet att vara den arbetsgrupp som för processen 

framåt. Eventuellt kommer det att genomföras tätare möten i rådet tills det 

finns ett färdigt förslag till en näringslivsstrategi. 

 

6. Från näringslivet har frågan om hur samverkan mellan näringslivet och 

Munkedals kommun kan ske för att utveckla Dingleskolan och skapa nya 

möjligheter både befintliga och nya företag i kommunen. Från näringslivet 

ser man stora möjligheter för etablering av verksamheter i skolans lokaler 

och tillhörande markområden. Det diskuterades även i vilken form som 

kommunen avser att äga skolan. Trots de eventuella politiska skiljelinjer 

som råder avseende kommunens köp av skolan så tror man att det finns 

mycket goda möjligheter för utveckling av nya verksamheter oavsett 
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huvudman. Eftersom läget är oklart om kommunens framtida ägande av 

skolan så lämnas frågan tills detta är klart.  

 

7. Munkedals kommun köper idag en tjänst för att marknadsföra lediga 

verksamhetslokaler på kommunens hemsida. Avtalet för denna tjänst ska 

förnyas vid årsskiftet. Inför ny avtalsskrivning ska frågan om 

verksamhetssystemets funktion för uppdatering tas upp. Det bör aldrig ligga 

ute annonser för verksamhetslokaler på kommunens hemsida som redan är 

uthyrda. En funktion likt Blocket.se bör finnas som tar bort annonsen efter 

en viss tid om inget annat är meddelat. Näringslivsutvecklaren fick i uppdrag 

att ta med frågan till leverantören. 

 

8. Arbetet med förbättring av väg 928 mellan Hedekas och Munkedal planeras 

starta under hösten. De inbjudningar till informationsmöten som gått ut är 

mycket diffusa och bör rättas till. Näringslivsutvecklaren meddelar 

Samhällsbyggnadschefen som nu är underrättad om problemet. 

 

9. Mobiltäckningen i vissa delar av Munkedals kommun är mycket dålig. 

Dessutom kommer det synpunkter om att täckningen försämrats i andra 

delar av kommunen. Att det finns en fungerande mobiltäckning kan vara 

avgörande för att en del verksamheter ska kunna bedrivas. Särskilt 

drabbade är verksamheter i Sörbygden. En skrivning till de större 

operatörerna bör göras. Alternativt så bör de bjudas in till samtal om 

problemet och lösningar till förbättringsåtgärder. Förvaltningen får i uppdrag 

att ta frågan vidare. 

 

10. Flera synpunkter på Västvattens bemötande av entreprenörer har kommit 

näringslivsrådets medlemmar till del. Det finns även problem i 

kommunikationen mellan tjänstemän från miljöenheten och enskilda 

kunders inhyrda entreprenörer. Kommunledningen får i uppdrag att ta med 

frågan till Västvatten och Sotenäs kommun som är värdkommun för 

miljöenheten. 

 

11. En ny policy för torghandeln ska tas fram. Näringslivsrådets inställning är att 

torghandeln är en viktig del för ett levande centrum och bidrar till ökad 

handel för övrig handelsverksamhet i centrum. Den nya policyn ska öppna 

upp för att öka intresset för nya torghandlare och även erbjuda utökade 

tider för torghandel där söndagar också bör vara möjligt att bedriva 

torghandel. Policyn ska också vara tydlig i vad som gäller efter avslutad 

handel och bortforsling av material. 

 

12. Ordförande tog upp nya tankar kring arrangemang vid utnämningen av 

”Årets företagare”. Näringslivsrådet beslutade att ta med dessa idéer. 

Näringslivsutvecklaren tillsammans med styrelsen för Företagarna kommer 

att kalla de övriga branschföreningarna till ett möte för att diskutera 

möjligheten till ett större årligt arrangemang i kommunen gemensamt med 

föreningslivet. Där skulle denna typ av utnämningar kunna ske under 

trevliga former. 
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13. Övriga frågor 

 

a. Ordförande tog upp frågan om att adjungera en representant från 

den nybildade centrumgruppen till Näringslivsrådet. Rådet ställer sig 

positiv till detta och välkomnar dem till nästa möte. 

 

b. Christoffer Gabrielsson berättade om den uppmärksamhet som han 

och hans företag fått för de metoder de utvecklat och använt i 

samband med renoveringen av Svenneby gamla kyrka. Något som 

uppmärksammats av National Trust och UNESCO. Näringslivsrådet 

kommer att återkomma om detta vid nästa möte. 

 

14. Nästa möte 21 nov kl. 15.30-18.00. Plats meddelas senare 


