
KALLELSE 
Kommunstyrelsen 

Datum 
2021-10-07 

 
 
Tid: kl. 16:00-21:00 
Plats: Rådasjön 

 

Ordförande 
Per Vorberg (M) 

Ledamöter 
David Dinsdale (L), vice ordförande 
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande 
Grim Pedersen (M) 
Kersti Lagergren (M) 
Mikael Johannison (M) 
Ronny Sjöberg (C) 
Håkan Eriksson (KD) 
Martin Tengfjord (SP) 
Ulla-Karin Johansson (S) 
Robert Langholz (S) 
Roland Jonsson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 

Ersättare 
Rickard Rosengren (M) 
Ingemar Lindblom (M) 
Bengt Johansson (M) 
Hengameh Mokhtari (M) 
Anders Halldén (L) 
Tony Wahl (C) 
Steinar Walsö-Kanstad (KP) 
Ulrika Öst (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Björn Mattsson (V) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 
Anders Johansson (-) 
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KALLELSE 

1 Fastställande av föredragningslistan 

2 Inledning samt mål och styrdokument för arbetet med näringslivsfrågor 
16:05 

 Näringslivsstrategiska programmet
 Näringslivspolicyn

Peter Lönn, Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson. 

3 Struktur och organsiering 

 Förvaltningens organisering av arbetet - Peter Lönn, Birgitta Flärdh
 Näringslivsenhetens uppdrag och verksamhet - Fredrik Olsson, Helena

Alterby Nordström

4 Förvaltningens arbete med näringslivsfrågorna 
16:50 

 Handlingsplanen i korthet - Birgitta Flärdh, Fredrik Olsson

Sektorernas arbete 
 Sektor Samhällsbyggnad - Anders Ohlsson
 Sektor Socialtjänst - Lena Lager
 Sektor Utbildning, kultur, fritid - Päivi Malmsten

PAUS 17:30-17:50 

 Sektor Teknik och förvaltningsstöd - Per-Arne Larsson
 Stödfunktion Ekonomi och upphandling - Bo Ekström
 Stödfunktion Utvecklingsfunktionen - Birgitta Flärdh

 Servicegarantier till företag - Birgitta Flärdh, Fredrik Olsson

5 Resultat och verktyg för uppföljning 
18:30 

 Svenskt Näringslivs ranking - Fredrik Olsson
 Skillnaderna mellan olika undersökningar - Erik Granberg, Enkätfabriken
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KALLELSE 

 Resultaten i SKR Insikt - Thomas Hammarlund, Ulrika von Pfaler, Grim
Pedersen

6 Avslut och summering 
19:50 Birgitta Flärdh och Fredrik Olsson 

7 Förlängning av uppdrag för den tillfälliga beredningen för demokratifrågor 
2020KS591 

Beslutsunderlag kommer senare. 
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