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2017-06-15
Nösunds Havshotell.
Kl. 12:00-14:00
Agenda
1.
2.
3.
4.

Kl. 12:00-12:30 – lunch – KG hälsar välkomna.
Ca kl. 12:10-12:30 – Presentation av Swedish Innovators och deras förstudie.
Kl. 12:30 – mötet öppnas av ordförande BC.
Val av mötesordförande.
 BC väljs till mötesordförande av alla.

Presentation av fokusgrupp Skola/näringsliv
Fokusgruppens möte hölls under våren 2017 och deltagare var HL, TI, SD och POL.
1. Gruppen bestämmer internt hur resultatet från tidigare möte presenteras.

Mötesanteckningar



TI presenterar senaste mötet, överlåter till HL att presentera
fadderföretagsinitiativet.
 HL berättar om fadderföretagsverksamhet enligt det så kallade
Trampolinen. Detta projekt är tidigare Handelskammarens och bygger
på ett partnerskap där en högstadieklass följer ett företag under hela
högstadieperioden. I detta ingår bland annat studiebesök, projektarbeten,
dialog med en kontaktperson på företaget och arbete med insikt i de
olika yrkena inom företaget. HL har öppnat för det i sin ledningsgrupp
och de är positiva, om lämpliga företag tycker det är intressant att
engagera sig. Viktigt att företaget är av tillräcklig storlek så att det finns
lite olika yrkeskategorier som eleverna kan komma i kontakt med.
 TI menar att en sak som kan bli en svårighet är att det finns mycket
enmansföretag och microföretag inom kommunen, som kanske inte
lämpar sig att vara ett fadderföretag, på grund av tidsbrist och för få
olika yrkesroller inom företaget.
 TI presenterar vikten av klimatkännedomen i skolan. Där har Orust
Kretsloppsakademi bjudits in nyligen till skolan för att berätta om sitt
arbete och uppmärksamma eleverna på detta.
 TI berättar om samarbetet med exempelvis Högskolan i Borås och
Miljöbron med kopplingen mellan studenternas examensarbete och de
lokala företagen.
 TI menar att fadderföretagsinitiativet gör skolan mer intressant för
eleverna.
2. Diskussion.
 HP menar att det viktiga och huvudmålet är kompetensförsörjning.
 BC menar att detta är lättare att genomföra idag än för exempelvis 10 år
sedan, eftersom vi idag har fler kommunikationskanaler.
 JE berättar om samarbetet med kommunakademin. Tips om att bjuda in
Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, till kommande
diskussionsgrupper kring kompetensutveckling.
3. Resultat – vad tar vi vidare från diskussionen? Hur, när och vilka?
 Martin Hellström bjuds in till kommande fokusgruppsmöte.
 HL ges i uppdrag att sätta samman ett förslag på upplägg och
presentationsmaterial till fadderföretag.
 POL tar presentationsmaterialet vidare till vissa av de större företagen
lokalt, förhoppningsvis skapas intresse att engagera sig som
fadderföretag.
 BC presenterar detta förslaget för Företagarnas styrelse på kommande
möte.
Presentation av fokusgrupp Samhällsutveckling
Fokusgruppens möte hölls under våren 2017 och deltagare var BC, AG, HC, POL och
kommunens planchef.
1. Gruppen bestämmer internt hur resultatet från tidigare möte presenteras.

Mötesanteckningar











HC berättar om gruppens senaste möte. Utgångspunkten var hur vi kan
öka skatteunderlaget i kommunen.
HC menar att det snabbt blev en diskussion om broförbindelse. Här är
det viktigt att det är engagemang hos näringslivet och i samarbete med
kommunen.
HC menar att detta är en resursfråga. Det behövs mer resurser i form av
personal på planavdelningen.
Det är även en resursbrist hos andra myndigheter, där handläggningen
inte går tillräckligt snabbt./HC
HC berättar om förslaget att näringslivet kan att finansiera en person
som bara arbetar med brofrågan. Där bör man då samverka näringslivet i
STO-kommunerna. Viktigt med samverkan inte bara mellan STO
kommunerna men också näringslivet i dessa kommuner.
HC berättar om förslaget att etablera en kommunal lantmäterifunktion.
Förslag om att genomföra en undersökning kring de som idag är
fritidsboende men kan tänka sig att flytta permanent till kommunen. Vad
skulle göra att de flyttade permanent till kommunen?/HC
Kommunen har starka kopplingar till Göteborgsregionen och ett förslag
är att gå vidare med frågan om att bli en del av detta kommunalförbund
istället för Fyrbodal. Det är viktigt att näringslivet driver frågan i opinion
att gå med i GR./HC

2. Diskussion.
 Idag borde det finnas ett bättre läge att gå med i GR, än tidigare./KG
 När omvärlden förändras måste vi se på vad nyttan är att gå med i
kommunalförbundet GR./HP
 Vi har alla förutsättningar tillsammans med starka företag att driva
brofrågan, kanske med en broavgift som finansierar./BC
 Viktigt att vända den nedåtgående negativa spiralen om företagsklimatet,
där har näringslivet ett ansvar av att vara ambassadörer för ett gott
företagsklimat./BC
3. Resultat – vad tar vi vidare från diskussionen? Hur, när och vilka?
 Ronny Svensson, kommunutvecklare, skulle kunna komma på
nästkommande möte och presentera hur en undersökning kring
fritids/permanentboende skulle kunna gå till, enligt gruppens förslag./JE
 POL ges i uppdrag av näringslivsrådet att presentera resultatet från
fokusgruppen på kommande KS.
 POL får uppdraget av näringslivsrådet att kalla till ett möte med STO
kommunernas motsvarande näringslivsråd. Hösten 2017?
 Lokalt eller delregionalt lantmäteri? Hur går vi vidare?
Presentation av fokusgrupp Kommunikation
Fokusgruppens möte hölls under våren 2017 och deltagare var BL, JB, POL och
kommunens kommunikatör.

Mötesanteckningar

1. Gruppen bestämmer internt hur resultatet från tidigare möte presenteras.
 BL berättar om ett samlat material som vi kan sälja Orust till företag som
kan vara intresserade att etablera sig med. Detta är likt ett
marknadsförings/säljmaterial som kan användas i olika forum för att
marknadsföra kommunen.
 Ett förslag från gruppen är att detta även kan ses som storytelling, där ett
etableringsärende som varit lyckosamt lyfts fram./BL
 BL berättar om hur kommunen kommunicerar med företagen lokalt.
Idag används en prenumerationsfunktion för att få notis på e-post vid
uppdateringar av nyheter på kommunens hemsida, vilket är en bra
lösning. Viktigt bara att marknadsföra denna kanal bättre.
 Viktigt med företagsbesöken och kanske utöka dessa än mer./BL
 BL något tveksam till om en Facebooksida är rätt väg att gå.
2. Diskussion.
 POL förklarar att Orust börjar med Facebook-sida antagligen hösten
2017, som senare kanske kan övergå till en gemensam STO
näringslivssida. Detta för att hålla en kontinuerlig dialog med näringslivet
och inte enbart envägskommunikation som vissa andra kanaler.
Näringslivsrådet tycker detta är ett bra förslag.
3. Resultat – vad tar vi vidare från diskussionen? Hur, när och vilka?
 Börjar med en Facebook-näringslivssida för Orust.
 POL ser över vilka lyckosamma etableringsärenden som skulle kunna
ingå i storytelling-tanken.
 POL ser över resurser för möjlighet att skapa ett
marknadsföringsmaterial.
 POL ber kommunikatör att lyfta prenumerationsfunktionen mer tydligt i
kommande Orustkommunikén.
Övriga frågor
1. Andra frågor som inte tidigare aviserats?
 Inga frågor.
2. Ellös kaj.
 KG och JE förklarar status av processen. Kommunstyrelsen har valt att
gå vidare med vattenarrende som förslag för utbyggnad av en kaj.
 Viktigt att detta kommuniceras ut./BC
Sammanfattning
1. Hur går vi vidare utifrån dagens möte?
 Se delresultaten ovan./POL
2. Nästa möte?
 POL skickar ut Doodleförfrågan på nya datum för hösten 2017.
3. Mötet stängs av ordförande BC.
Vid pennan: POL

