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Kl. 16:30-17:00 – mat– KG hälsar välkomna.
Kl. 17:00 – mötet öppnas av ordförande BC.
Val av mötesordförande./BC
 Sittande./Gruppen
POL kan vara sekreterare?/BC
 POL väljs./Gruppen
Presentationsrunda./BC

1. Uppdatering om STO näringslivsmötet i december./HC och BC
 HC presenterar de punkter från STO näringslivsmötet. Det rör sig om
att minska trafikproblematiken, genom de insatser som ryms inom
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Nordvästsvenska initiativet. Dessutom var representanterna positiva till
en utveckling av hållbara och maritima näringar. Att arbeta med att
erbjuda testbäddar samt nära samarbeten med högskolor och andra
aktörer inom detta.
 BC menar att man skulle kunna ha matartrafik från olika områden in till
större knutpunkter.
 Företagarna är mycket positiva till att man har ett samarbete på en högre
strategisk nivå kring samarbete näringsliv och kommunerna. Viktigt att
prata STO som region och inte enbart utifrån enskilda kommuner.
 AG undrar vad Testsite Skagerrak innebär för kommunen.
 RS berättar kort om Testsite Skagerrak. En av tankarna bakom
satsningen är att man ska kunna testa sina produkter i testbäddarna och
inte behöva åka till andra testbäddar utomlands. Kommunstyrelsen
beslutade hösten 2017 att kommunen är en aktiv part av satsningen.
 HC berättar att näringslivet diskuterade om Orusts möjligheter att STO
är en möjlighet för Göteborgsregionens utveckling och att detta kan vara
en bra plats att bo och verka på. Då är det viktigt att man enkelt kan
transportera sig, för att vara en attraktiv kommun.
 Planchef Orust tillsammans med konsulter från WSP deltog i mötet och
resultatet blev att representanterna får konsulternas rapport på remiss
innan den färdigställs. Ett möte planeras under slutet februari/början av
mars för representanterna att träffas och ge sin input på rapporten.
2. Kommunalt lantmäteri, vad är kommunens uppfattning?/HC
 Viktigt att det byggs nu med tanke på de expansionsplaner som alla STO
kommuner har, därav kunde man inrätta en sådan kommunal funktion.
När denna fråga lyftes i STO näringslivsgruppen så var det inte hel
enighet i gruppen./HC
 KG menar att detta kan vara ett problem, de har hittills inte lyft frågan
med Tjörn och Stenungsund.
 HP berättar att de lyft det delvis i tidigare möte med STO och
uppfattningen är att det finns en positiv uppfattning om detta.
 HC menar att detta kan vara en del att arbeta med som skulle kunna
bidra till en positiv påverkan i ex Svenskt Näringslivs undersökning.
 Om vi ska kunna lyfta Orust och hänga med i expansionsplanerna är det
viktigt att man hänger med./HC
 Det är viktigt att skapa en förståelse för vad som är kommunernas
ansvar och när det är ex Lantmäteriets ansvar./HC
 Underbemannat på plan och exploatering./SD2
3. Orust vision – stycke om näringsliv./RS
 JE menar att visionen ska lyftas till beslut i vår.
 AG önskar få ta del av visionen på mail och sedan kommentera.
 TI undrar om inte specifika näringar ska pekas ut i visionen?
 KG berättar att hela visionen är färgad av ”grönt och blått-tänk”.
 JE menar att kommunen inte ska peka ut specifika näringar.
4. Presentation av Förenkla helt enkelt handlingsplan./CH
 CH hoppas att det är viktigt att näringslivsrådet väljer att arbeta med
Förenkla helt enkelt som ett av fokusområdena.
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 CH berättar historien till Förenkla och de tidigare omgångar som
kommunen genomfört utbildningen via SKL. Detta är från början ett
utvecklingsarbete för att skapa en bra relation med näringslivet, skapa
bra tillgänglighet och snabba processer.
 Handlingsplanen för 2017-2018 är i princip klar från tidigare år. Denna
gång tas arbetet på allvar. Det är tillsatt en politisk styrgrupp där fyra
personer medverkar.
 JE menar att detta är ett av de prioriterade områdena i kommunchefens
ledningsgrupp (KLG). KLG är projektgrupp, näringslivsutvecklaren är
samordnare av detta.
 CH menar att det är viktigt att bryta ner handlingsplanen på sektorsnivå.
 CH förväntar sig att POL återrapporterar hur näringslivet väljer att gå
vidare med arbetet kring Förenkla. Näringslivet är väldigt viktiga i detta.
Viktigt med ett nära samarbete med näringslivet. Det handlar mycket om
tillgänglighet, bemötande, Forum Orust, företagslots osv. Ett annat
område är en förbättrad medborgarservice.
 Viktigt att utse olika företrädare som kan hjälpa till att dra detta
framåt./CH
 Näringslivet och vissa tjänstemän vet inte riktigt vad en
näringslivsutvecklare har för roll i det kommunala arbetet och
kontaktytan till näringslivet. Det är viktigt att näringslivsrepresentanter
lämnar in åsikter om detta./CH
 HC menar att ett effektivt sätt att utveckla detta är att KLG tar fram
olika nyckeltal att arbeta efter. Det ska vara tydliga och konkreta mål för
tjänstemännen. Om man sätter ledtiderna lite spänstiga så kan det
komma fram helt andra arbetssätt. Ta fram två specifika områden som
man kan börja med att utveckla.
 SD1 menar att den svåra delen med Förenkla kan vara att kommunicera
ut detta.
 SD2 viktigt att mäta och följa upp. Ta fram ett sätt att påvisa detta
genom olika kanaler.
 JE menar att kommunen tittar på möjligheten att anställa ytterligare
kommunikatör/webbredaktör eftersom kommunikationsområdet är
underbemannat idag.
 Viktigt att politikerna tar ett gemensamt ansvar. Kanske kan politikerna
ha ett liknande gemensamt Forum Orust./KG
5. Vilka fokusområden väljer vi att arbeta med under 2018?
 POL presenterar kommunens inspel på fokusområden.
Våren 2018:
- Kollektivtrafik/kommunikationer.
- Skola/näringsliv.
Hösten 2018:
- Maritim näringslivsutveckling.
- Integration.
 Gruppen ställer sig bakom dessa, BC förordar att vi har en huvudpunkt
per träff, men möjligheten att diskutera andra områden också.
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6.

7.

8.
9.

 För den maritima träffen så är det önskvärt att bjuda in ex representant
från Kristineberg och RISE.
 BC vill ha en fast punkt efter varje träff där vi funderar över hur vi
kommunicerar detta.
 Digitaliseringen viktig för att överleva som företagare i framtiden. Detta
kan vara ett fokusområde för 2019./BC
 Annat fokusområde för 2019 kan vara planer av industriområden, dialog
med planchef./POL
Utredning av kollektivtrafiken och behovsutredning i samarbete med studenter
från Högskolan i Borås./JE och HL
 JE berättar att det finns ett uppdrag av kommunstyrelsen att utreda
utveckling av kollektivtrafiken. Kommunen hade möte med studenterna
som vill skriva ett ex-jobb om möjligheten för utveckling av
kollektivtrafiken.
 HL är insatt i skolskjutsens värld, vilket är oerhört komplex. HL och JE
hade under dagen ett möte med Västtrafik och det finns en förståelse för
komplexiteten för dem i schema- och kartläggning av kollektivtrafiken.
Kommunens utredning är komplex. Viktigt att se över beteendemönster
och behov. Vart sätter man in insatser där det behövs mest är en
knäckfråga. Idag reser få med kollektivtrafik på Orust, många reser
mycket med bil vilket är en vana.
 JE berättar att vi måste få mer underlag, statistik och kunskap från
Västtrafik.
 JÅ menar att det är viktigt att ta reda på hur man arbetar med
kollektivtrafikens frågor på Tjörn, där upplevelsen är att man åker mer
kollektivt.
 HL menar att det är viktigt att marknadsföra alternativen som finns
inom kollektivtrafik.
 BC menar att det är viktigt att det måste vara attraktivt att resa kollektivt,
att pendlingstiden med kollektivt i jämförelse med bil inte får vara så stor
skillnad.
Diplom och uppmärksamhet för företag som tar emot individer/praktikanter
osv? Kan det utvecklas på mer sätt för att uppmärksammas? Vad kan skapa
värde för företagen?/POL
 Gruppen menar att detta inte skulle skapa ett värde för dem. Dock är det
få som upplever att de blir kontaktade av kommunens verksamheter och
Arbetsförmedlingen för att ta emot individer för praktik m.m.
Vårens aktiviteter./POL
 BC menar att det skulle vara bra med en företagarträff om EU-bidrag,
konsultcheckar osv. till hösten 2018.
Övriga frågor?
 Vi skulle kunna ha ett frukostmöte för enmansföretagare där man kan
prata om vad man behöver ha hjälp med, vad anser de är hindren för att
utvecklas. Information om olika bidrag, konsultcheckar osv. Orust
Blommor skulle kunna ha detta för självkostnadspris på ett
frukostmöte./SD2
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 Viktigt att skicka ut till alla företagare om hur man gör, då alla inte kan
komma på möten./AG
 Gruppen menar att det kan vara intressant att samfinansiera en EUfinansieringssamordnare.
 TI menar att det är viktigt att Högskolan i Borås under våren får
presentera 2017 års ex-jobb om godstransporter. POL och TI
samordnar detta.
 KG anser att det är viktigt att kommunen och näringslivet arbetar för att
bli medlemmar i GR. Göteborgsregionen är framtiden för Orust. BC
skulle kunna ta upp detta som en fråga tillsammans med STO näringsliv.
HP menar att det är viktigt att lyfta STO samarbetet och goda exempel
på det. HL menar att det är viktigt att ta fram en strategi kring detta och
det är ett stort lobbyarbete, samt att Tjörn och Stenungsund ställer sig
bakom detta.
 Vad kan näringslivet göra för att minska tiden för byggnation av bron,
frågar HC till KG. Viktigt att näringslivet samverkar kring detta
tillsammans med övriga berörda kommuner utanför STO, menar KG.
Sammanfattning
1. Hur går vi vidare från dagens möte?
BC menar att det är en bra sammanställning som gjorts idag och de
fokusområden vi nu valt.
2. Något som ska lyftas till Kommunstyrelsen?
POL förordar att referat från varje näringslivsråd lyfts på kommunstyrelsen av
POL, men helst av representant från näringslivsrådet. Stämmer av inför
kommande kommunstyrelse.
3. Nästa möte?
POL återkommer om tidsförslag i mars genom Doodle.

