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 DATUM / TID: 2018-05-24 klockan 8:00 
 

PLATS: Shepherd of Sweden 
 

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

FRÅNVARANDE: Therese Ekelund, 
 

ÖVRIGA: Annica Andersson, Arivab 
Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Per Harström, Pershaped 
Carolina Harström, Licato 
Cicilia Odenbrink, Svensk fastighetsförmedling 
Patrik Hedemyr, Handelsbanken 
Stefan Mårdh, Shepherd of Sweden 
Åsa Johansson, Svenljunga Kommun 
Pierre Andersson, Svenljunga Kommun 
Fredrik Ekberg, Svenljunga Kommun 
Tomas Klug, Svenljunga Kommun 
 

INLEDNING: Stefan Mårdh presenterar Shepherds verksamhet och erbjuder oss att efter mötet besöka 
deras utförsäljning som startar idag.  
 

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

§ 2 Dagordning fastställdes: 
 

§ 3 Utsåg Stefan Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Projektet ”frukt” 

 
Åsa Johansson som arbetar på arbetsmarknadsenheten i Svenljunga och Tranemo är utsedd 
projektledare för projektet där gymnasieskolan skall ha ett antal praktikplatser för att 
momentsäkra och jobba med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Åsa kommer besöka 
företagen för att se deras kompetensförsörjningsbehov och hur företagen kan vara med. Målet 
är att minst 75 företag skall delta i projektet.  
 
Frukt står för 
F- Framtidens 
R- Rekrytering för 
U- Utbildning och  
K- Kompetensförsörjning 
T- Tillsammans 
 

§ 6 Kommunen 
 
Tomas Klug som är ny kanslichef presenterar sig.  
 
Pierre Andersson, chef miljö och bygg, informerar att han skall försöka vara ute mer och ha en 
löpande diskussion med bland annat företagarföreningen. Bygglovsenheten består idag av 1 
bygglovshandläggare och 1 byggingenjör och de har högt tryck året om. Tyvärr har 
handläggningstiderna ökat något men man jobbar på att få ner dem igen. Enheten handlägger 
ca 600 ärenden per år. Lagstiftningen är svår och detta är en orsak till att vissa ärenden ibland 
går fel men Pierre man håller en dialog med honom om man har ett ärende som gått fel. Både 
Cicilia och Gösta framför positiv feedback till byggenheten som man överlag tycker fungerar 
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bra.   
 

§ 7 Lunchmöte med Svenskt Näringsliv 
 
Den 4 juni kl 11.30-13.00 inbjuder Svenskt näringsliv till ett lunchmöte angående 
kommunrankingen. Vi kommer inte få vår position i rankingen men hur vi har förflyttat oss. 
Fredrik Dahl har fått indikationer och informerar att man gått från ett totalt betyg på 3,0 till 3,16. 
De frågor man i kommunen valt att prioritera är även de frågor som gått bäst. Mer information 
kommer på lunchmötet.  
 

§ 8 Övriga frågor 
 
Svenljunga Super Motorweekend  
Till helgen, den 26/5 anordnar Svenljunga Köping handel och service en motorweekend med 
mycket aktiviteter i byn.   
 

§ 9 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte den 14 juni, kl 8:00. Plats – Meddelas senare.  
 

§ 10 Mötet avslutas 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Stefan Larsson 
Sekreterare   Ordförande   


