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I dagarna lämnade Björn Alm över 
stafettpinnen som Strömstads kom-
muns näringslivsutvecklare till An-
ders Tysklind.

- Jag vill träffa så många företagare 
som möjligt för att skaffa mig en ak-
tuell bild över näringslivet och tydlig-
göra vilka förväntningar företagarna 
har på kommunen och vad vi har möj-
lighet att leverera, säger Anders.

Nu är Anders Tysklind inte ett nytt namn i 
Strömstads kommuns förvaltning. I snart två 
decennier har Anders verkat inom kommu-
nen, bland annat som chef för den tekniska 
förvaltningen och miljöförvaltningen. De se-
naste åren har Anders haft titeln koordinator 
där han bland annat varit kommunens repre-
sentant i arbetet med att etablera Sveriges för-
sta marina nationalpark.

- I mitt arbete i Strömstads kommuns led-
ningsgrupp och i allra högsta grad involve-
rad i planerings- och infrastrukturfrågor har 
jag hela vägen tangerat näringslivsfrågorna. 
Strömstad är inte större än att jag redan har 
ett relativt brett kontaktnät i näringslivet.

10 år av framgång
Anders efterträder Björn Alm som gick i pen-
sion 30 november, efter drygt tio år som kom-
munens näringslivsutvecklare. 

Idag är Strömstad en mycket het marknad 
med i det närmaste obefi ntlig arbetslöshet. Så 
var det inte 1997 när Björn rekryterades från 
Mjölby kommun för att bli stadens närings-
livsutvecklare i en omfattande omorganise-
ring.

- Då var det kristider med nästan 20–pro-
centig arbetslöshet. Såväl Electrolux som 
Perstorp lade ner sina fabriker. Det krävdes 
en lokal mobilisering för att ta tag i proble-
men. 

Positiva lokala drivkrafter
Så här i efterhand kan man se att satsningen 
lyckades. EU-medel har haft sin betydelse 
och givetvis gränshandelsexplosionen, men 
Björn betonar även lokala entreprenörers för-
måga att engagerat driva sina idéer till företag 
som utvecklas. 

- Det är fascinerande att se 
vilka drivkrafter som sätts 
igång i ett samhälle i kris. Att 
vi i Strömstad vänt utveckling-
en till vår fördel har skapat en 
grundläggande tillit i samhället, 
tror Björn Alm.

Fortsatt utveckling
Anders Tysklind vill dock betona att han som 
näringslivschef inte lutar sig bekvämt till-
baka:

- Vi måste hela tiden vara på tårna och 
fortsätta att utveckla förutsättningarna för 
en bred näringslivsstruktur. Konjunkturen 
och förutsättningarna kan vända snabbt. Ett 
rikt och gynnsamt näringslivsklimat handlar 
heller inte enbart om hårda frågor. Ett rikt 

”Vi ska skapa bra förutsättningar””Vi ska skapa bra förutsättningar”

kulturliv, bra miljö, vacker stad och väl fung-
erande förskolor och skolor är också betydel-
sefullt för befi ntliga företag och att attrahera 
framtida etableringar samt skapa framtidstro.

Ökad globalisering
Björn Alm, som i 25 år verkat med närings-
livsfrågor som kommunal tjänsteman, kan se 
en tydlig utveckling jämfört med tidigt 80-
tal.

- Globaliseringen. Det är en faktisk skill-
nad idag jämfört med då. Idag berörs en plåts-
med i Krokstrand av högkonjunkturen i Kina 
på ett mycket konkret sätt. Förutom vårt upp-
drag att vara en aktör på den lokala och re-

Stafettpinnen är överlämnad. Anders Tysklind (till höger) tar över uppdraget som näringslivsutvecklare i Strömstad kommun efter Björn Alm 
som går i pension.
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gionala marknaden som lyssnar, för en dialog 
med och som förstår företagarens villkor, ska 
vi även skaffa oss kunskaper om internatio-
nella tendenser och göra goda omvärldsana-

lyser. Världen berör Strömstad, så är 
det bara.

Högt handelsindex
Både Björn och Anders ser gärna ett 
utvidgat norskt samarbete med fram-
för allt Haldens kommun. Gränshan-
deln, som idag omsätter ca fem mil-
jarder kronor, skapar ett högt tryck på 

Strömstad kommun. Det fi nns en tillväxtpro-
blematik som måste lösas med varsam och 
fast hand.

- Gränshandel förutsätter ökad fordonstra-
fi k, men om vi kan få norrmännen att stanna i 
vår kommun, strax innanför gränsen, begrän-
sas utsläppen. Nu har vi även fått igång regel-
bunden kollektivtrafi k över nationsgränsen. 
Haldens utvecklade industri och it-sektor är 
en god arbetsmarknad även för Strömstads-

borna. Vi ser också utvecklingen av Rygge 
fl ygplats som en stor tillgång för Strömstads 
näringsliv och invånare, säger Anders Tysk-
lind.

Fakta:

”En dörr in” har skapats för att förenkla 
för företagare att få råd och vägledning 
av Strömstad kommun. Etablerade fö-
retagare, nyföretagare eller företag som 
önskar etablera sig i Strömstad som har 
frågor om mark, bygglov, företagsidéer, 
planläggning, företagssupport, nätverks-
kontakter med mera är välkomna.

”En dörr in” har vanligtvis måndag 
förmiddag reserverat för besök. Det går 
även att boka möten utöver denna tid.

Tel: Näringslivsutvecklare Anders 
Tysklind 0526-196 69.

… av kommuntidningen ”Upplev mångfalden i Strömstad”
En försmak:

• I slutet av september 2008 invigs nya motorvägen i Strömstad

• Strömstad växer - nya bostadsområden byggs

• Verksamhetsmark för nya företagsetableringar står klara

• Förslag om nationalparken förbereds i riksdagen – sista remissrundan

Trevlig läsning – vi ses!

I september 2008 kommer nästa nummer …
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