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Sekreterare:  __________________________________________ 
  Selma Hodzic  
 
Ordförande:  __________________________________________ 
  Per Lawen 
Justerare:  __________________________________________ 
  Anita Hedelin



Mötets öppnande 
 

Per öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
 

1. Justerare 
Anita Hedelin utses till justerare 

 

2. Projekt DUA Delegation för unga och nyanlända 
Ett projekt som pågår under 2018 och 2019 där syftet  
 
Åsa Gertling informerar om projektet, där hon arbetar  
 

 
3. Övriga frågor 

 
Peter Lingman föreslår att näringslivsrådet ska vara en gång i månaden. 
Samtliga i rådet vill ha mer information om vad som är på gång i kommunen, de vill också ha 
information om det finns finansiella medel för företagare att söka.    
Redovisa nystartade företag för rådet och hitta gemensam lösning hur de ska marknadsföras.  
Tydliggöra igen vem som gör vad? Näringslivsrådets uppgift och kommunens uppgift.  
Åsa Gunnarsson skulle gärna vilja ha förslag på lämpliga personer för vissa tjänster som hon har 
personalbrist.  
 

Jonas Ellström, som sitter i styrelsen för Leader Närheten informerar om att det finns pengar 
kvar att söka för Leader projket, så han uppmanar till projektansökningar.  
 
Tobias Palmquist önskar införa en punkt där deltagare i rådet kan få komma med inspel i 
frågor aktuella för dagen, för att utnyttja rådets tid och kompetens. 
Ett önskemål är att information skickas ut i samband med kallelse för att kunna man ska 
kunna förbereda sig och även få möjlighet att komma med mer input, och att forumet ska 
användas för att bolla mer frågor med näringslivet.   
 

4. Nästa möte 
Datum för nästa möte föreslås till onsdag den 21 feb kl 11.30–13.00, under förutsättningar 
att en ny tjänsteman tillträtt tjänsten som näringslivssamordnare. Kallelse skickas ut ca 2 
veckor innan planerat möte. 
 

 
 

5. Mötet avslutas 
 
Torbjörn tackar alla för deras tid och viktiga inspel i dagens frågor. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  


