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Resultat workshop kring hållbarhetsstrategi för 

tillväxt - Näringslivsrådet 3 maj 2017 

Medverkande:  Maria Åhgren (Dömle herrgård), Calle Bohman (Slagverkskompaniet), Anita Hedelin 

(Tjollas delikatesser), Peter Lingman (Patronbutiken), Per Lawén (kommunalråd, S), Anders 

Ljungsten (repr opposition, M). Tid: ca. 30 min. 

 

DEL 1 

Vad är platsens attraktionskraft för tillväxt idag? (Nuläge - styrkor) 

 

Gott och enkelt att bo, leva och verka 

Flexibilitet och närhet 

God livskvalitet 

 

God infrastruktur och bra geografiskt läge 

Bra geografiskt läge, bra infrastruktur, bra 
förbindelser, bra vägar till angränsande orter, 
nära flyg 

Väl utbyggd fiber 

Naturen, skog, naturnära 

Vattenläge 

Nära andra attraktiva platser (Karlstad) 

 

Gott om besöksmål och stort fritidsutbud 

Dömle 

Gamla kraftstationen 

Klarälvsbanan 

Lustenrundan 

Aktivt föreningsliv 

Slalom, golf, vandring etc. 

 

Boendemöjligheter 

Tillgång till potentiell tomtmark 

Bostäder med varierande läge (vatten, skog, 
tätort etc.) 

 

DEL 2 

Vilka områden påverkar vår attraktionskraft för tillväxt? 

Inget inspel till ytterligare fokusområden framkom vid dagens workshop. 

 

Nedanstående fokusområden, kopplade till nationella strategier för tillväxt och 
landsbygdsutveckling samt Värmlandsstrategin, finns i nuläget preliminära i ett arbetsdokument: 

 

• Livskvalitet – nära stad och land 

• Arbetsmarknad och etableringar 

• Enkelt och lönsamt företagande 

• Kompetens och utbildning 

• Integration 

• Tillgänglighet 
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Vad behöver kommunen prioritera inom dessa områden? 

 

• Livskvalitet – nära stad och land 

Bevara rekreationsskog 

Arbeta med trygghet 

Värna aktivt föreningsliv, Idrottsaktiviteter som golfbana, slalombacke, SISU m.m. ger fler besökare 

Skapa ”fulla hus” (lokaler, lägenheter..) 

Yttre miljöer, rent och snyggt 

Bygga fler bostäder 

 

• Arbetsmarknad och etableringar 

Skapa möjligheter för våra företag att växa – större lokaler saknas 

Kommunens företagslokaler behöver ansiktslyftning 

Skapa ”fulla hus” (lokaler, lägenheter..) 

 

• Enkelt och lönsamt företagande 

Ändrat upphandlingsförfarande 

Gynna lokalt näringsliv, gynna lokala företag 

Ändra attityd till företagande 

Kortare beslutstider (bygglov, tillstånd etc.) 

 

• Kompetens och utbildning 

Möjlighet för privata utbildningsföretag 

Validering 

Inre kompetens 

 

• Integration 

Entreprenörskapsutveckling 

Skapa närhet företag - integration 

 

• Tillgänglighet 

Tillgänglighet och attraktivitet 

 
 

 

 

 

 

 

Noterat av:  Victoria Göthberg, utvecklingsledare 

2017-05-04 


