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”Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen
och prioriteringar för näringslivsarbetet för att
främja ett gott företagsklimat.”

Förord

Tillsammans utvecklar vi Melleruds kommun!
Melleruds kommun har ett gynnsamt geografiskt läge. Vi
har nära till storstaden, vare sig den heter Göteborg eller
Karlstad, nära till Norge och nära till fantastiska naturoch kulturmiljöer. Vårt näringsliv visar livskraft och
konkurrenskraft och är diversifierat med företag inom de
allra flesta branscher: industri, handel, jord- och skogsbruk, service och turism, för att nämna några.
Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även arbetet inom
andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den
tydliggör inom vilka prioriterade områden kommunen
bör genomföra insatser tillsammans med andra aktörer
som är viktiga för det lokala näringslivets utveckling. Med
hjälp av strategin ska vi säkerställa att vi på ett strukturerat sätt tillvaratar alla de styrkefaktorer och möjligheter som vi tillsammans har identifierat. Insatser utifrån
strategin ska främja tillväxt i befintliga företag samt öka
Melleruds attraktivitet för etableringar av nya företag för
att bibehålla och skapa fler arbetstillfällen.
Strategin har tagits fram under 2019–2020 i dialog tillsammans med näringslivet, föreningar samt politiker och
tjänstemän från Melleruds Kommun. Under flera träffar
runt om i kommunen bjöds näringslivet in och diskuterade de viktigaste områdena att arbeta med för att kunna
utveckla näringslivet. Fler än 50 företag har deltagit i
processen med närmare 70 personer totalt. Stort tack för
ert engagemang!
Morgan E. Andersson (c), Kommunstyrelsens ordförande
Sophia Vikström, Kommunchef

Näringslivet består av nästan 800 aktiva företag varav de flesta är mikroföretag med 0–9
anställda (Bolagsverket, Företagarna). Flest sysselsatta i den privata sektorn finns inom bygg och
handelsverksamhet följt av lantbruk och tillverkningsindustrin (SCB). Handeln består i Melleruds
tätort av många småbutiker som sedan hösten 2019 samsas med ett nytt köpcenter på orten. Det
finns en stor bredd på näringslivet i Mellerud där utbudet av tjänster och produkter är stort i relation till kommunens storlek. Ett diversifierat näringsliv ses som en styrka då vi är mindre beroende av stora företag och därför mindre sårbara vid konjunkturförändringar.
Melleruds kommun har en stark in- och utpendling. I genomsnitt pendlar dagligen ca 700 personer in till sin arbetsplats i Mellerud och ca 1300 personer ut till en arbetsplats i en annan kommun. Pendlingen in till Mellerud har ökat 30,4% mellan 2010 och 2018 och utpendling under
samma period har ökat med 12,8% (SCB). Resandet med kollektivtrafiken har konsekvent ökat
de senaste åren och förväntas öka ännu mer i framtiden. E45 är dock fortfarande av stor vikt för
pendlingen, framför allt till och från Vänersborg.
Besöksnäringen ökar stadigt och vi har flera viktiga besöksmål till exempel Kroppefjäll, Vänerkusten och Dalslands kanal med den berömda Akvedukten i Håverud som 2019 utsågs till ett
av Västra Götalands sju underverk. Mellerud har även ett rikt kultur- och föreningsliv med flera
muséer, kulturarenan Kulturbruket på Dal, biografer och många aktiva föreningar inom både
idrott och andra intressen.

Förutsättningar
Mellerud ligger i hjärtat av Dalsland och karaktäriseras av sin sköna och varierade natur. Med placering vid Vänern, omgiven av skog,
berg och slätt erbjuder Mellerud en fantastisk livsmiljö och har samtidigt närhet till större städer såsom Göteborg och Karlstad, dit man tar
sig antingen via E45 eller järnväg.

I Melleruds kommun finns möjlighet att bo nära natur och sjöar eller i tätorter nära service och
trafikknutpunkter. Med lägre markpriser än i städer har fler råd att välja var de bor. Det är också
förmånligt att expandera eller etablera nya verksamheter med lågt pris på företagsmark.

Fokusområden
Baserat på underlaget i arbetet med näringslivsstrategin har fem fokusområden
valts ut. Fokusområdena kommer följas upp årligen i form av handlingsplaner med
konkreta insatser samt ansvarsfördelning.

Fokusområde 1: Infrastruktur & kollektivtrafik
Infrastrukturen är grundläggande för kommunens möjligheter
att växa och utvecklas. Vi finns centralt i regionen med pendlingsavstånd till flera städer och områden som Göteborg, Karlstad,
Trestad och Oslo.
Vägarna ska bli bättre i hela kommunen för att möjliggöra
utveckling av besöksnäring, etablering av fler företag och få fler
människor att flytta hit och bo kvar. Människor ska kunna nyttja
hela regionens utbud av kultur, utbildning och arbete. De små
företagen är viktiga byggstenar och vi har spetskompetenser som
kan finnas kvar på orten genom digitaliseringens möjligheter och
bra infrastruktur.
Vi vill fokusera på att:
•
Verka för förbättring av E45 mellan Mellerud och Vänersborg
•
Verka för förbättring av standarden på våra vägar
•
Verka för att skapa fler tågavgångar med ett nytt tågstopp i
Dals Rostock
•
Verka för en sammanflätad kommun med fler gång- och
cykelvägar
•
Verka för utökad kollektivtrafik och bättre samordning av
befintlig kollektivtrafik
•
Verka för en utökad digital infrastruktur
•
Arbeta för säkrare lösning för tunga transporter till Östra
(Hassle) industriområde

Fokusområde 2: Besöksnäring
Besöksnäringen är en starkt växande näring och Mellerud har
goda förutsättningar att vara ett fortsatt attraktivt besöksmål.
Satsningar på besöksnäringen är viktigt för Melleruds kommun
och kan i förlängningen medföra ökad inflyttning. Enligt Vision
2025 från Boverket ses även besöksnäringen som en stor potential för glesbygdskommuner att kunna utvecklas och spås bli en
av Sveriges viktigaste näringar där natur- och kulturmiljöer står
i fokus.
Fokusera på att:
•
Verka för att öka tillgängligheten till våra större besöksmål
(ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock) på ett
hållbart sätt i form av utökning och samordning av befintlig
kollektivtrafik samt gång - och cykelvägar
•
Verka för förbättring av vägstandarden till våra större besöksmål (ex. Håverud, Sunnanå/Vita Sannar, Dals-Rostock
•
Förbättra standarden på våra besöksmål såsom vandringsleder, badplatser m.m.
•
Bidra till ökad samverkan mellan verksamheter inom besöksnäringen
•
Öka kommunens samverkan med Dalsland Turist AB och
Vänersamarbetet

Fokusområde 4: Marknadsföring
Fokusområde 3: Kompetensförsörjning
Tillgång till arbetskraft är vital för företagen att bibehålla sin
konkurrenskraft och ha möjlighet att växa. I en undersökning av
Tillväxtverket anges även brist på lämplig arbetskraft som det
största tillväxthindret för små och medelstora företag. Här har
kommunen en viktig roll genom att erbjuda utbildningar som ger
näringslivet tillgång till kompetenta medarbetare och få ungdomar att vilja stanna kvar.
Vi vill fokusera på att:
•
Öka samverkan mellan skola och näringsliv
•
Öka kunskap om det lokala näringslivet hos barn och ungdomar
•
Öka samverkan med högre lärosäten
•
Regelbundet följa upp näringslivets behov av framtida
kompetens och ta hänsyn till detta vid planering av utbildningsinsatser
•
Öka samverkan med lokala föreningar

Melleruds kommun har en stor potential att stärka sin attraktivitet, både internt inom kommunen och externt. Insatser för
marknadsföring ska visa på bredden i kommunen och presentera
Mellerud som en plats där företag kan växa och dit nya medborgare kommer för att hitta bostad, arbete, rekreation och livskvalitet.
Vi vill fokusera på att:
•
Stärka marknadsföring av kommunen som en attraktiv kommun med god service till näringsliv, invånare och besökare
•
Arbeta fram en marknadsplan
•
Förbättra och förenkla kommunens hemsida
•
Utveckla befintliga arrangemang som till exempel Kanalyran
•
Bidra till ökad samverkan och nätverkande inom näringslivet
samt mellan näringsliv och kommun
•
Ge företag bättre förutsättningar för utveckling genom att
erbjuda bästa möjliga kvalitet på kommunal service

Fokusområde 5: Platsutveckling

Uppföljning

Melleruds kommun vill på sikt ha en förmåga att kunna öka sin
befolkning till 11 000 invånare till år 2030. För att vara attraktiva
för nya invånare och vid rekrytering av arbetskraft behöver det
finnas en beredskap för boende, möjligheter till etablering och
expansion av företag samt mötesplatser.

Utifrån näringslivsstrategin ska handlingsplaner tas fram årligen
som mer i detalj redovisar vilka insatser som ska genomföras, tidplan samt ansvarsfördelning. Näringslivsutvecklaren är ansvarig
samordnare för framtagning och uppföljning av handlingsplanerna tillsammans med relevanta förvaltningar inom kommunen
och externa aktörer.

Mellerud är en landsbygdskommun och jordbruket är på många
sätt landsbygdens motor. Det är därför viktigt att kommunen kan
underlätta för de företagare som håller markerna öppna och verka
för en levande landsbygd.

Handlingsplanerna ska regelbundet kommuniceras ut till
näringslivet med information inför varje kommande år samt
resultatuppföljning efter årets slut.

Vi vill fokusera på att:
•
Öka förutsättningar till utveckling av nya bostäder
•
Öka planberedskap för expansion av befintliga företag samt
etablering av nya företag
•
Utveckla centrum i Melleruds tätort som mötesplats för
handel, kultur och gemenskap med koppling till Västerråda
och Resecentrum
•
Skapa lek- och aktivitetsplatser i alla tätorter och småorter
•
Värna om gröna näringar vid planarbete samt bygglovshantering

Näringslivsstrategin ska ses över varje mandatperiod tillsammans med näringslivet och politiken. Första översyn ska ske år
2025 med nytt beslut angående dess aktualitet.

Kontakt
Näringslivsutvecklare,
Tillväxtenheten
0530-181 08
www.mellerud.se

