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 DATUM / TID: 2018-04-13 klockan 8:00 
 

PLATS: Sparbanken Sjuhärad 
 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Fredrik Mann, Gösta Johansson, Stefan Larsson,  
 

FRÅNVARANDE: Marina Bengtsson, Therese Ekelund, Thomas Gull 
 

ÖVRIGA: Annica Andersson, Arivab 
Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Ziad Ashour, Svenljunga Kommun 
Eva Johansson, Joarsbo 
Per Harström, Pershaped 
Carolina Harström, Licato 
Tommy Pettersson, Företagarna Kind 
Lars Liljdedahl, Licato 
Cicilia Odenbrink, Svensk fastighetsförmedling 
Stefan Larsson, Sparbanken Sjuhärad 
Antonio Boras, Sparbanken Sjuhärad 
Manda Skillerås 
 

INLEDNING:  

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

§ 2 Dagordning fastställdes: 
 

§ 3 Utsåg Lars Liljedahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Manda Skillerås och Per Harström har ordet 
 
Manda och Per presenterar sin idé om en gemensam kommunikationskanal i form av en 
websida där allt samlas. Tanken är inte att denna sida skall publicera något eget utan bara 
sådant som redan finns publicerat. Syftet är att optimera denna sida så att när någon söker på 
t ex Svenljunga kommer denna högst upp på sökningarna. De som har störst intresse av 
denna sida är samtliga företagarföreningar, SKHS samt Kommunen. Per och Manda tror att 
man behöver bilda en gemensamförening som arbetar med detta samt att det krävs resurser 
av någon som jobbar med att samla in information och publicera. Kan t ex vara en gemensam 
kalender på allt som händer, en samlad matsedel på alla som serverar dagens lunch mm. 
Mötet ställde sig positiva till idéen men såg en svårighet i att få till finansiering då kostanden 
kanske ligger på ca 1,5 mkr/år. Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Per H, 
Cicilia O, Gösta J, och Per B för att jobba vidare med frågan.  
 

§ 6 Kommunen 
 
Fredrik Dahl informerar om att Åsa Johansson är utsedd projektledare för projektet där 
gymnasieskolan skall ha ett antal praktikplatser för att momentsäkra och jobba med den 
långsiktiga kompetensförsörjningen.  
 
Ziad Ashour informerar om ett nytt projekt ”DoubleCup” där asylsökande och/eller arbetslösa 
har chans att träffa olika företag för en förutsättningslös fika. Tanken är att öka integrationen 
och få fler i arbete. Man söker 10-15 företag som kan vara med i ett forum under en förmiddag 
under hösten. SFF ställer sig positiv till tanken och kommunen kommer bjuda in.  
 
Centrumgruppen har haft möte och man har nu fått muntligt medgivande för att gå vidare med 
å saneringen på skanskatomten.  
Det är fortsatt problem med skadegörelse i byn.  



PROTOKOLL 
Styrelsemöte, SFF 
 

Sida 2 av 2 
 

Scenen kommer byggas om och målet är att taket skall vara klart till Super Motor Weekend 
som arrangeras 26/5.  
 
Svenskt Näringsliv som varje år tar fram en kommunrankning presenterar tendensen under 
maj och hela kommunrankningen i höst. Med tanke på att det är valår är förslaget att man 
bjuder in till ett möte i början på juni för att föra en diskusison över hur klimatet kan bli bättre i 
kommunen.  
 
Per Bynander och Fredrik Dahl har besökt ett projekt i Hylte som heter Broa Över. Detta är ett 
utbildningskoncept med syfte att utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i 
samhället genom att erbjuda exklusiv kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig 
utveckling för nyckelpersoner i det lokala näringslivet. Det finns en fundering på att genomföra 
detta även i Svenljunga.  
 

§ 7 Idéer om förnyelse av logotype 
 
Per Harström har en idé om att i steg 1 sätta ihop nya maillistor för utskick av både nyhetsbrev 
och medlemsinformation. Initialt börjar man med 2 listor en för medlemmar och en för 
intressenter. I steg 2 skulle man kanske göra om loggan men det är inget man behöver göra 
nu bara den nuvarande finns i ett bättre format vilket man tror att den gör. Beslutades att låta 
Per H sätta upp maillistorna till en kostnad av 3 000 kr.   
 

§ 8 Övriga frågor 
 
Livesändning 
Den 27/4 planerar Företagarna i Kind att bjuda in till en livesändning med allmänna frågor inför 
valet.  
 
Bygglovshandläggningen 
Gösta Johansson rapporterar att kommunen åter igen börjat komma upp på oacceptabelt 
långa handläggningstider för bygglov. Finns flera exempel senaste tiden där 
handläggningstiden överstigit 10 veckor vilket inte är bra. Under en period fungerade det 
mycket bra med handläggningstid runt ca 5 veckor. Det som också oroar är att det inte går att 
få tag på bygglovshandläggarna.  
 

§ 9 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte den 24 maj, kl 8:00. Plats – Shepard.  
 

§ 10 Mötet avslutas 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Lars Liljedahl 
Sekreterare   Ordförande   


