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Sammanställning workshop-Näringslivsråd 
 
Datum: 9 april  
Tid: 8.30-10.00 
Plats: Kommunhuset, Visten 2 
 
Närvarande:  
Ira Ljungberg (CutiePie Beauty), Kim Kessler (Svealandskliniken), 
Lars-Ove Byström (Hedegårdens köttproduktion), Anna 
Skinnargård(Hudvårdssalongen), Johan Frödin (Forshaga Rör-
Bröderna Frödin), Mikael Johansson (Plåt och Takspecialisten), 
Amin Alkusaibiti (Blue Tech), Annelie Norlén (Annelies Keramik och 
Hobby), Cicci Wik (Svea Media), Calle Boman (Slagverkskompainet),  
Göran Adrian (Kommunalråd), Tomas Nilsson (Oppositionsråd), 
Torbjörn Falk (kommunchef) Linda-Marie Fors 
(Näringslivsutvecklare) 
Förhinder: Peter Lingman (Patronbutiken), 
 
 
Workshop 
Workshopen syftar till att få fram 3 prioriterade områden/frågor 
som Näringslivsrådet tycker är viktigt att fokusera och jobba mer 
med. 
För att komma fram till 3 områden/frågor, samt 
prioriteringsordning på områden så genomfördes en workshop. 
Medlemmarna delades in i 3 grupper. Varje grupp enades om 3 
prioriterade frågor/områden. Grupperna fick presentera och 
argumentera för varför de valt dessa frågor/områden. Sedan fick 
varje person 3 röster att lägga på de områden/frågor som hen 
tycker ska prioriteras, de områdena med flest röster prioriteras i 
ordning efter flest antal röster. 
 
Frågeställningen:  
Vilka 3 frågor/områden vill du som företagsrepresentant i 
näringslivsrådet prioritera. 

 

 
 
Områdena delades in under följande rubriker 
 
Intryck och Miljöer (12 röster)  
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Ansiktet utåt, attraktivt, infrastruktur, in och utfarter, 
centrumplanering, yttre miljöer, älven, välkomnade, värdskap, 
tomma lokaler 

 

Nyföretagaretablering (7 röster) 
Etablering, hjälp 
 
Myndighetsutövning (6 röster) 
Bygglov och tillsyn: handläggning, bemötande, telefontider 
Närmare naturen: mer djur i naturen (mindre mygg), attraktivt att 
etablera sig och lättare att etablera sig 
Lokal upphandling 
 
Dialog och Information (5 röster) 
Kommunens hemsida 
 
 
Intryck och Miljöer 
Nästa möte är den 3/6 kl. 10-13 inkl.  
Till mötet bjuds Viktoria Göthberg, utvecklingsledare Forshaga 
kommun och Nicole Nelson Nylén, samhällsplanerare från Forshaga 
kommun in.  
Viktoria kommer att berätta övergripande om kommunens 
styrmodell och förändringar som är på gång. I Nicoles uppdragingår 
att ta fram planer kring intryck och miljöer och hon kommer 
berätta nuläget kring centrumutvecklingen samt hålla i en dialog 
kring ny översiktsplan för Forshaga kommun. 
 
 


