Strategi för näringslivsarbete i Bengtsfors kommun
Handlingsplan 2015-2016, reviderad november 2015
Fokusområde kompetens
Det framtida önskade läget för fokusområdet kompetens är att arbetesgivarna i Bengtsfors kommun upplever att de kan få tag på rätt kompetens.
Strömkullegymnasiets utbildningar är attraktiva för både elever och företag och tack vare Stenebyskolan ses Bengtsfors kommun som en högskolekommun.

Strategi
I Bengtsfors kommun ska näringsliv och skola ha ett nära
samarbete på alla nivåer och inom alla branscher. Fokus på
entreprenörskap ska genomsyra arbetet.

Åtgärd eller aktivitet
Ta fram plan för hur kommunens skolor ska samarbeta
med näringslivet och stimulera entreprenörskap.
Erbjuda examensarbete och sommarjobb i kommunen och
hos företag till högskolestuderande.

I Bengtsfors kommun tas kompetensen hos nya svenskar,
delårsboende och andra med anknytning hit tillvara.

Identifiera delårsboende och skapa plan för utbyte.

Förstärka samverkan mellan kommunen (Vux),
Arbetsförmedlingen, Bengtsfors Utvecklings AB och
lokala företag kring nyanlända med kompetens som
efterfrågas av kommunen och företagen.
Arbetsgivare verksamma inom Bengtsfors kommun samverkar Fördjupa samverkan kring rekrytering mellan kommunen
för att möjliggöra bra kompetensförsörjning.
och andra större arbetsgivare.
Bengtsfors kommun, företag och Stenebyskolan har ett utvecklat Fortsätta och utveckla samverkan mellan Mötesplats
samarbete och skolan är synlig i kommunen.
Steneby, kommunen och lokala företag genom
gemensamma satsningar och arrangemang.

Ansvarig
Kommunchef
Samtliga chefer i kommunen,
Bengtsfors Utvecklings AB och
lokala företag.
Kommunchef

Vuxenutbildningen och
Bengtsfors Utvecklings AB

Kommunchef
Kommunchef och
verksamhetsansvarig
Mötesplats Steneby

Strategin för fokusområdet kompetens berör följande av kommunstyrelsens mål 2016:
Befolkningsutvecklingen ska förbättras.
Andel förvärvsarbetande ska öka.
Tillsammans med AF se till att fler är i egenförsörjning efter etableringsperioden.
Fler medborgare ska uppleva att kommunen är attraktiv.
Flyttnetto ska förbättras.
Strömkulleskolan ska bibehålla/förbättra sin konkurrenskraft.
Fler utbildningar ska startas i samverkan med näringslivet.
Antal nya företag i kommunen ska öka.
Svenskt näringslivs ranking av kommunen ska förbättras.
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Fokusområde växande småföretag
Det framtida önskade läget för fokusområdet växande småföretag är att företagen har en god tillväxt, och att entreprenörer upplever Bengtsfors kommun som
en bra plats att utveckla företag i, vilket ger fler arbetstillfällen och en ökad differentiering av näringslivet. Bengtsfors kommun har ett serviceinriktat och
lösningsfokuserat arbetssätt för att underlätta alla företags kontakter med myndighetsutövande och andra enheter inom kommunkoncernen.

Strategi
Bengtsfors kommun ska förbättra servicen till företagare och
förenkla kontakter mellan företag och kommunens förvaltning
och bolag.

Åtgärd eller aktivitet
Genomföra handlingsplanen framtagen genom "Förenkla
helt enkelt".
Kartlägga handläggningstider för företag och ta fram
förslag för om och hur dessa kan handläggas med förtur.

Ansvarig
Kommunchef

Ta fram plan för utveckling av Utvecklingscentrum+.
Därefter beslut om framtida användningsområden.

Kommunchef

Utveckling av Utvecklingscentrum+ som mötesplats för
näringsliv, utbildning och offentlig sektor.

Ta fram plan för utveckling av Utvecklingscentrum+.
Därefter beslut om framtida användningsområden.

Öka stödet till unga företag och småföretag.

Undersöka möjlighet till en mentorsgrupp för affärer i
Norge.

Kommunchef, Bengtsfors
Utvecklings AB och
vuxenutbildningen
Bengtsfors Utvecklings AB och
verksamhetsledare Mötesplats
Steneby
Kommunchef, Bengtsfors
Utvecklings AB och
vuxenutbildningen
Bengtsfors Utvecklings AB och
Företagarna

Förbättra lokal förädling av skogsråvara.

Medverka i projektet "Fyrbodal växer på träd", "Grön
tillväxt skog" och andra liknande projekt.

Bengtsfors Utvecklings AB och
projektledare

Utreda möjligheter till en lokal "miniinkubator".

Bengtsfors kommun ska arbeta aktivt för att stärka och utveckla Kontakter med Trafikverket, Västra Götalandsregionen,
infrastrukturen.
Kommunalförbundet Fyrbodal etc.

Samhällsbyggnadsenheten

Strategin för fokusområdet växande småföretag berör följande av kommunstyrelsens mål 2016:
Befolkningsutvecklingen ska förbättras.
Andel förvärvsarbetande ska öka.
Fler medborgare ska uppleva att kommunen är attraktiv.
Flyttnetto ska förbättras.
Resultatet i INSIKT ska förbättras.
Antal nya företag i kommunen ska öka.
Svenskt näringslivs ranking av kommunen ska förbättras.
Tillgänglighet via telefon ska öka.
Andel e-post som besvaras inom två dygn ska öka.
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Fokusområde besöksnäring
Det framtida önskade läget för fokusområdet besöksnäring är att Bengtsfors kommun fortsätter vara ett växande besöksmål och att besöksnäringen fungerar
som ett skyltfönster för alla företag och all annan verksamhet i Bengtsfors kommun. Detta lockar etableringar i alla branscher. Dessutom lever fler företagare
inom besöksnäringen på sin verksamhet.
Strategi
Utveckla Dalslands kanal som en ryggrad i besöksmålet
Bengtsfors kommun.

Förbättra mottagandet och höja kvaliteten för besöksmålet
Bengtsfors kommun.

Åtgärd eller aktivitet
Projektet Affärsutveckling Dalslands kanalområde.

Ansvarig
Projektledare Dalslands Turist
AB

Driva frågor kring öppettider och priser gentemot kanalens Kommunstyrelsen
huvudmän.
Ta fram plan för en utvecklad turistbyrå.
Kommunchef och Dalslands
Turist AB
Utreda möjlighet till skyltning i eller i närheten av
Samhällsbyggnadsenheten och
korsningen väg 164/172.
Bengtsfors Utvecklings AB
Starta upp gemensamt värdskapsarbete för handel och
besöksnäring.

Bengtsfors Utvecklings AB,
Bengtsfors Centrumförening+,
Dalslands Turist AB

Genomföra aktivitet för en ren och snygg kommun t.ex.
inom ramen för kommunens medlemskap i Håll Sverige
rent.

Teknisk chef

Strategin för fokusområdet besöksnäring berör följande av kommunstyrelsens mål 2016:
Befolkningsutvecklingen ska förbättras.
Andel förvärvsarbetande ska öka.
Fler medborgare ska uppleva att kommunen är attraktiv.
Flyttnetto ska förbättras.
Utemiljöerna i kommunen ska bli mer välskötta och attraktiva.
Antal nya företag i kommunen ska öka.

Strategi för näringslivsarbete i Bengtsfors kommun
Handlingsplan 2015-2016
Sida 3 av 4

Fokusområde handel
Det framtida önskade läget för fokusområdet handel är att Bengtsfors har ett attraktivt centrum med bra utbud och service för invånare och besökare och att
handeln i hela kommunen drar nytta av säsongstopparna fullt ut.
Strategi
Åtgärd eller aktivitet
Samarbete mellan handel och besöksnäring för bästa service och Starta upp gemensamt värdskapsarbete för handel och
mottagande.
besöksnäring.

Ansvarig
Bengtsfors Utvecklings AB,
Bengtsfors Centrumförening+,
Dalslands Turist AB

Utveckla känslan av ett levande centrum med särskilt fokus på
högsäsong.

Ta fram plan för hur attraktiva säsongsbutiker kan
arrangeras.

Samhällsbyggnadsenheten,
Dalslands Turist AB,
Bengtsfors Centrumförening+

Genomföra aktivitet för en ren och snygg kommun t.ex.
inom ramen för kommunens medlemsskap i Håll Sverige
rent.
Utvärdering och ev. förändring av torghandelsstadgan.

Teknisk chef

Teknisk chef och Bengtsfors
Utvecklings AB

Strategin för fokusområdet handel berör följande av kommunstyrelsens mål 2016:
Befolkningsutvecklingen ska förbättras.
Andel förvärvsarbetande ska öka.
Fler medborgare ska uppleva att kommunen är attraktiv.
Flyttnetto ska förbättras.
Utemiljöerna i kommunen ska bli mer välskötta och attraktiva.
Antal nya företag i kommunen ska öka.
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