Minnesanteckningar presidiemöte BoHäM
11 mars 2019 kl 12.00 – 15.20
Råda Rum, Mölnlycke
Närvarande
Härryda kommun: Roger Nordman, Gunnar Häggström och Björn
Magnusson.
Bollebygd kommun: Peter Hemlin och Otto Andreasson.
Mark kommun: Eva-Karin Torhem Arnell, Rolf Skarin och Henrik Yrlid.
Sekreterare: Magdalena Lindberg
Välkomna!
Roger Nordman, ordförande i Härryda kommun, hälsar alla välkomna och
mötet inleds med en kort presentation. Otto Andreasson berättar vad
BoHäM historiskt har diskuterat.
Näringslivsutveckling och kunskapsvägen
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Roger Nordman inleder med att visa en karta över kommunerna och vilka
faktorer/möjliggörare som är viktiga för att kommunerna ska fortsätta
utvecklas. Dessa punkter kan också vara möjliga samverkanspunkter.
-

Industrimark

-

Pendeltåg

-

Bostäder

-

Naturupplevelser

-

Arbetstillfällen vid t.ex. Landvetter Flygplats där personal behöver
bostäder. Också många företagare som vill etablera sig i våra
kommuner.

-

Utbildning, gymnasieskolor och vuxenutbildningar. Går det att
samverka mer kring dessa frågor? Kan det finnas utrymme för en
innovationsarena för universitet/högskola eller inom BoHäM?

-

Kommunikation, kan kommunerna hjälpas åt i kommunikationen
utåt vid gemensamma satsningar?

Hur kan vi jobba tillsammans?
En viktig faktor för att utveckla kommunerna är samverkan mellan
kommunerna. Ovanstående punkter är viktiga faktorer för att utvecklingen
inom framförallt näringslivet ska fortsätta. Härryda har en positiv trend vad
gäller näringslivsutveckling. I Härryda har kommunen målet att politiker
tillsammans med tjänstemän ska besöka 100 företag på 100 dagar. Vid
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besöken är målet att skapa dialog med företagarna. Härryda kommun har
också anställd en företagslots för att hjälpa företagare att etablera sig i
kommunen. I Bollebygds kommun erbjuds företagarfrukost.
En annan viktig faktor är att kunna erbjuda bra kollektivtrafik där BoHäM
kan vara en viktig samverkan i dialog med Västtrafik. Kanske kan
kommunerna samverka med självgående bussar eller ta hjälp av
skolskjutsarna? Gruppen återkommer flera gånger till vikten av att
kollektivtrafiken fungerar ut från kommunerna men även kommunerna
emellan.
Kommunfullmäktiges uppgift i kommunerna är att arbeta
långsiktigt/strategiskt. Gruppen diskuterade att med utgångspunkt i det
gemensamma fullmäktigemötet ta fram en ide/plan som visar vad
kommunerna tillsammans ska jobba med framöver för att utveckla
näringslivet. För att få en helhet diskuterar gruppen att bjuda in företagarna
från de olika kommunerna för att även de ska vara med i processen och
påverka.
Hur går vi vidare?
Gruppen beslutar att ha ett gemensamt fullmäktigemöte måndag den 26
augusti 2019 kl 18-21 i Härryda kommun. Råda Rum bokas. Presidierna
förankrar detta med kommunstyrelsen i respektive kommun. Härrydas
presidium tar fram ett förslag till agenda.
Vid detta tillfälle vill gruppen bjuda in representant från till exempel
Innovatum i Trollhättan, GR, Boråsregionen, Chalmers, RISE och
Högskolan Borås. Dessa representanter ska få möjlighet att bidra till någon
form av seminarium och tanken är sedan att politikerna ska få möjlighet att
ställa frågor till en panel, gärna ledd av en moderator. Syftet med det
gemensamma mötet är att ta ut en riktning vad våra kommuner framöver vill
samverka kring. Vad ska vi tillsammans åstadkommit 2035?

