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Vill locka fler utländska företag att investera i området

Fyrbodal skriver avtal med
Business Sweden om Position Väst
Fyrbodals kommunalförbund och Business Sweden har fattat beslut om att skriva ett
samarbetsavtal. Målet är att fler utländska företag ska etablera verksamhet och investera i
Position Västområdet, där Fyrbodals 14 kommuner ingår tillsammans med Essunga, Grästorp
och Vara.
-

Detta är ytterligare ett sätt att bidra till att fler arbetstillfällen skapas och stärka det
befintliga näringslivet. Detta är ett tydligt exempel på styrkan med samarbete mellan
kommuner, säger Martin Carling, ordförande i Fyrbodals kommunalförbund.

-

Business Sweden har lång erfarenhet av internationella etableringar och investeringar.
Samarbetet kommer därför också att ge oss en kvalitetssäkring av vår service och mycket
värdefulla kontakter både i och utanför Sverige, säger Ann Palmnäs, ansvarig för den
regionala företagsetableringsservicen Position Väst.

Business Sweden är Sveriges nationella organ som arbetar både med exportfrämjande insatser och
utländska investeringar. De har kontor och personal runt om i världen. Avtalet gäller så kallade FDI,
(Foreign Direct Investments), det vill säga utländska investeringar och etableringar i Sverige.
-

Vi kommer nu att tillsammans med det regionala kontoret Position Väst och andra aktörer
identifiera, prioritera och paketera den konkurrenskraft som finns här och det ser jag verkligen
fram emot, säger Börje Svanborg, regionansvarig på Business Sweden.

-

Vi har många styrkor att lyfta fram i ett internationellt perspektiv. Ett exempel är vårt läge nära
både Norge och Göteborg. Ett annat är vår höga kompetens inom flera olika branscher, där vi har
stort kunnande både inom näringslivet, kommunerna och akademin, säger Martin Carling vidare.

-

Företagsetableringsarbetet genomförs i nära samverkan med näringslivskontoren i kommunerna.
Jag vet att glädjen är stor över detta beslut även hos dem idag, avslutar Ann Palmnäs.

För mer information kontakta:
Martin Carling, ordförande förbundsdirektionen, Fyrbodals kommunalförbund
0534-190 03 martin.carling@dalsed.se Pressbild: www.fyrbodal.se/pressbilder
Börje Svanborg, 076-42 78 27 (nås säkrast mellan 12.00 och 14.00)
Ann Palmnäs, ansvarig Position Väst 0701-64 94 98. ann.palmnas@positionvast.se Pressbild:
www.fyrbodal.se/pressbilder
I Position Väst samarbetar Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs,
Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål, samt skaraborgskommunerna Essunga,
Grästorp och Vara. www.positionvast.se
En formell förfrågan om deltagande ska gå ut till de tre Skaraborgskommunerna. Position Väst är ett av resultaten
av insatserna i samband med Saab-konkursen.

