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 DATUM / TID: 2017-01-12 klockan 08:00 
 

PLATS: Björn Bagares Källare 
 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Fredrik Mann, Gösta Johansson, Thomas Gull, Marina Bengtsson, 
 

FRÅNVARANDE: Eddie Hansson, Gustav Aronsson, Christina Widar, Per Henriksson, 
 

ÖVRIGA: Charlotta Juntorp, Svenljunga Köping Handel & Service 
Annica Andersson, Arivab 
Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Urban Nylen,  
Markus Johansson, Ekbergs fönsterputs och städ 
 

INLEDNING:  

§ 1 Ordförande Per Bynander öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2 Dagordning fastställdes: 
 

§ 3 Utsåg Thomas Gull att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Reflektion ang Svenbos nya anbudsunderlag 
 

Svenbos nya upphandling kom ut den 23/12 men har bara hamnat på Tendsign och inte på 
kommunens hemsida, Fredrik Dahl kollar upp och rättar det. Gösta rapporterar att man lyssnat 
på den kritik som varit och den nya upphandlingen känns bra. Avtalet sträcker sig i 2 år men 
det finns inga garantier på antalet timmar, vilket gör det svårt att bedöma hur mycket avtalet är 
värt. Gösta kommer ställa en öppen fråga angående detta, där alla sedan kan se svaret.  
 

§ 6 Bygglovshandläggning 
 
Man hade ett möte den 9/12. Gösta rapporterat att mötet kändes positivt, man upplever att 
tjänstemännen ville göra bra ifrån sig och lyssnar på kritiken som varit. Gösta tycker det arbete 
man lagt ned gjort nytta. Det finns idag en helt annan dialog mellan kommunen och 
näringslivet. Arbetet har även lett fram till en gemensam målbild som man kommer jobb mot 
under 2017.  
 

§ 7 Rapport möte kommun och företagarföreningarna 1/12 
 

Per Bynander rapporterar från mötet den 1/12 då presidiet i samtliga företagarföreningar i 
kommunen träffar kommunledning och politiker. Varje förening får berätta vad som man 
fokuserar på just nu samtidigt som kommunen informerar vad som är aktuellt hos dem.  
En information som lämnades var att man numera måste skriva in sig i kommunhuset när man 
kommer på besök. 
 

§ 8 Rapport valberedningen 
 
Ingen från valberedningen var närvarande men Per Bynander rapporterar att de är igång med 
sitt arbete. Eddie, Gustav och Christina kommer lämna styrelsen och man behöver hittar 
ersättare till dessa. Per vädjar om engagemang då valberedningen har en tuff uppgift.  
 

§ 9 Attrahera kompetent arbetskraft 
 
Per Bynander rapporterar att han tillsammans med Per Henriksson, Anders Carlsson, kommer 



PROTOKOLL 
Styrelsemöte, SFF 
 

Sida 2 av 2 
 

träffa kommunen som representeras av Magnus Nilsson, Jarl Bill, Stefan Carlsson och Johan 
Björkman. Syftet är att diskuterar vad som attraherar människor. Hur kan vi som kommun och 
arbetsgivare tillsammans underlätta framtida rekryteringar så att företaget kan ges möjlighet 
att fortsätta växa. Kompetensförsörjning både inom kommun och näringsliv kommer vara en 
av de viktigaste frågorna framöver. Idéer mottages tacksamt.  
 

§ 10 Kommunen 
 
Fredrik Dahl informerar om att man gjort ett utskick angående PRAO och han uppmanar alla 
att verkligen svara på detta. Näringslivet har efterfrågat PRAO och nu har man även fått med 
sig skolan. Hittills har det bara kommit 3 svar.  
 
Connect Väst kommer ha en heldag i kommunen den 19/1 där det både finns möjlighet till 
individuella möten samt tid att besöka öppet hus. Fredrik uppmanar oss att deltaga.  
 

§ 11 Övriga Frågor  
 
Flaggparken 
Thomas Gull lyfter frågan angående avtalet med flaggparken. Tidigare har det funnits ett 
avtala mellan SFF och SKHS där man delar på intäkterna från flaggparken. Detta avtal har löpt 
ut och man när nu SKHS fått ett nytt 4-årigt avtal med kommunen vill man skriva ett nytt avtal 
med SFF om fortsatt delning av intäkterna under denna 4-års period. Frågan lyfts upp för 
beslut nästa möte.  
 
Årsmöte 
Årsmötet kommer hållas den 2 mars, kl 18.30. Plats – Meddelas senare 
 

§ 12 Nästa styrelsemöte 
 

Nästa styrelsemöte den 10 februari, kl 08.00. Plats – Ekbergs fönsterputs och städ 
 

§ 13 
 

Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Thomas Gull 
Sekreterare   Ordförande   
 


