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Strategi för näringslivsarbete i Bengtsfors kommun
Ett differentierat näringsliv i tillväxt är en förutsättning för ett gott liv i
Bengtsfors kommun. Kommunens arbete inom förvaltning och bolag ska
medverka till att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Visionen är att
Bengtsfors kommun ska vara en livskraftig kommun genom samarbete och
individuell utveckling. Visionen gäller kommunen som helhet men också för
arbetet med och för det lokala näringslivet.
Syfte
Syftet med strategin för näringslivsarbete är att stärka samarbetet mellan
kommunens verksamheter, lokala företag och näringslivsorganisationer. Den
ska också ses som en ambition att tydliggöra synen på företagen som en motor
för utveckling av Bengtsfors kommun. Till strategin kopplas en handlingsplan
med årlig uppföljning. Strategin och handlingsplanen är del i arbetet för att
uppnå kommunens mål och vision och är kopplad till den regionala
utvecklingsplanen Västra Götaland 2020 samt Fyrbodals delregionala
genomförandeplan 2014-2020.
Process
Strategin för näringslivsarbete har tagits fram i samverkan med representanter
för det lokala näringslivet. Utifrån en nulägesanalys valdes fyra fokusområden
som sågs som extra viktiga och för varje fokusområde formulerades ett
framtida önskat läge. Fokusområden för strategin är kompetens, växande
småföretag, besöksnäring och handel. Under hösten 2014 genomfördes en
workshop för varje fokusområde, där deltagarna diskuterade och ställde sig
bakom det önskade läget, samt kom med förslag till aktiviteter som kunde
bidra till att nå dit. Det färdiga förslaget till strategi har lämnats till
workshopdeltagarna, styrelsen i Bengtsfors Utvecklings AB, föreningen
Företagarna, Bengtsfors centrumförening, Dalslands Turist AB och
kommunens ledningsgrupp, som alla lämnat värdefulla synpunkter. Allt
material i processen har dessutom kontinuerligt gjorts tillgängligt via
bengtsfors.se och bengtsforsutveckling.nu.
Önskat läge och strategi för fyra fokusområden
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. Utifrån detta är strategin att:
•

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

•

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

Arbetsgivare verksamma inom Bengtsfors kommun samverkar för att
möjliggöra bra kompetensförsörjning.

•

Bengtsfors kommun, företag och Stenebyskolan ska utveckla sitt
samarbete och skolan ska bli mer synlig i kommunen.

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. Utifrån detta är strategin att:
•

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

•

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

•

Öka stödet till unga företag och småföretag.

•

Förbättra lokal förädling av skogsråvara.

•

Bengtsfors kommun ska arbeta aktivt för att stärka och utveckla
infrastrukturen.

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. Utifrån detta är
strategin att:
•

Utveckla Dalslands kanal som en ryggrad i besöksmålet Bengtsfors
kommun.

•

Förbättra mottagandet och höja kvaliteten för besöksmålet Bengtsfors
kommun.

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. Utifrån
detta är strategin att:
•

Öka samarbetet mellan handel och besöksnäring för bästa service och
mottagande.

•

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

