Näringslivsråd i Munkedals Kommun 25 september 2019
Plats: Kommunhuset, Gullmanssalen
Närvarande:
Christer Johansson
Clas Hedlund
Eymen Yenigün
Jan Hognert
Karin Lyrdal
Lars-Göran Pettersson
Ulrika Larsson

Munkelandsgruppen
Munkedals kommun
Centrumgruppen
Företagarna Munkedal
Besöksnäringen
Företagarna
Munkedals kommun

1. Välkomna med kaffe/te och fralla
2. Val av ordförande Clas Hedlund och sekreterare Karin Lyrdal.
3. Rapportering från respektive organisation.
3.1 Centrumgruppen
Centrumgruppen jobbar för att få upp besöksantalet i centrum. Planerar inför julen med
julmarknad 29/11. Kommunen går in och hjälper till att organisera marknaden. Bjuder in
föreningar och företag att vara med under julmarknaden.
Munkelandsgruppen önskar mer samarbete med Centrumgruppen. Christer Johansson tar
på sig att stämma av med Munkelandsgruppen om ett samarbete. Ulrika Larsson bjuder
in till gemensamt möte där även Säleby inkluderas.
3.2 Företagarna
Planerar en företagarträff den 28 november.
Nominering av årets företagare har påbörjats och Företagarna anser att det var lyckat
med att ha prisutdelning på Nationaldagen.
3.3 Politiken
Under fullmäktige togs det bland annat upp om ett större närvaro av polisen i kommunen.
3.4 Besöksnäringen
Intresset för övernattningar ökar i området och gäster stannar även längre än tidigare.
Ökat antal besök i turistinformationen i Kommunhuset sommaren 2019 jämfört med
föregående år.
Ulkeröd signalerar att intresset för sina kommande och genomförda aktiviteter är stort.
Frågan lyftes varför det inte finns (fler) campingar i Munkedal.
Jan Hognert informerar om att det finns en byggnadsplan för camping i Saltkällan.
3.5 Munkelandsgruppen
Intresset och engagemanget för gruppen har ökat.
Önskar eventuellt att det blir en förening ”grupp” i Munkedal.
3.6 Svarteborg
Ej närvarande

3.7 Sörbygden
Sörbygdsdagarna gick bra i år igen.
Ottosson i Hedekas har köpt upp mark och kommer ta bort spökstaden som man möts av
när man kör in i Hedekas.
3.8 LRF
Har haft en kämpig period med aktivister.
Kommunen har anställt en säkerhetsansvarig Johan Celinder som kontaktar LRF.
Diskussionen om polisens närvaro kom upp på tal, narkotika och annat otrevligt sker
nattetid.
4. Rapportering från kommunen
Näringslivsutveckling Clas Hedlund
Har analyserat svaren från rankingen.








Öka företagsbesök och genomföra 80 företagsbesök under hösten.
Förändra attityd och myndighetsutövning.
Digitalisera många formulär.
Kommunen söker ny samhällsbyggnadschef.
Underlätta för etablering och utveckling av företag.
Infrastruktur, kollektivtrafik, Bohusbanan, mobiltäckning, fiberutbyggnad.
Näringslivsråd, samt ner i de små organisationerna.

Företagsdialog 1.5






Samlad dialog och informationsbyte.
Ett systematiskt arbetssätt.
Bredare förankring i alla våra respektive organisationer vad företagen önskar.
Ökad tillväxt av god dialog på flera plan.
Förberedande för Företagsdialog 2.0.

Allmän information
Kommuntidning nummer 3 som kommer i oktober kommer bland annat att handla om
Ungdrive, Kynningsrud, Näringslivsklimatet.
Näringslivsutvecklare i angränsande kommuner ersätts inte. Använd Clas Hedlund så vi
vet att vi behöver en näringslivsutvecklare i kommunen.
Näringslivsgala i mars?
Lars-Göran Pettersson ställer frågan till Carina hur ekonomin såg ut i mars i Lysekil.
Snabb research för att sedan gå vidare och äska pengar hos politikerna.
Turism- och besöksnäringen Ulrika Larsson
Ulrika Larsson presenterar handlingsplanen 2019-2023 med tyngdpunkt på 2020.
Fokusområden är varumärket Munkedal, samverkan och utveckling.
Munkeland har ansökt och beviljats en kompletteringsskylt med kundvagn på skyltar
längs E6 inför avfart 99 och från avfarten till Munkeland.
Festningshotellene AS etablerar sig på Torreby och planerar invigningen till 20 mars 2020.
5. Kommande aktiviteter
Näringslivsmöten under hösten och frukostmöten 7 november (genomfördes ej) och 4
december.

6. Näringslivsklimatet/Svenskt näringslivs ranking
Munkedal har rasat 50 placeringar.
7. Nästa möte
27 november. Återkommer om plats.

