Minnesanteckningar för Näringslivsrådet
Onsdag 2018-12-12
Nösunds Havshotell
Kl. 17:00-20:00
Näringslivsrådet representanter
Benny Carlson (BC), Marinfloc (ordf.)
Thomas Ivarsson (TI), LRF
Sofia Dannestam (SD2), Orust Blommor
Dan Andersson (DA), Orustvillan
Anders Granhed (AG), Scanfjord
Stig Dahlgren (SD1), Företagarna
Niklas Krafft (NK), Västsvenska skaldjur
Jenny Åkerström (JÅ), Solaster
Frånvarande
Henric Carlsson (HC), Conscriptor
Sofia Kocher (SK), Musselfeed
Kommunens representanter
Kerstin Gadde (KG), Kommunalråd
Hans Pettersson (HP), Oppositionsråd
Jan Eriksson (JE), Kommunchef
Ronny Svensson (RS), Kommunutvecklare
Henrik Lindh (HL), Förvaltningsområdeschef Skola
Petra Ohldin Lampinen (POL), Näringslivsutvecklare
Gäst
Anton Oskarsson (AO), Svenskt Näringsliv
Agenda






Kl. 17:00-17:30 – mat– KG hälsar välkomna.
Kl. 17:45 – mötet öppnas av ordförande BC.
Val av mötesordförande./BC
Sittande./alla
Val av sekreterare?/BC
POL./alla
Presentationsrunda./BC
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Genomgång av följande punkter i dagordningen./BC
Kl. 20:00 – summering och resultat av mötet. Mötet stängs./BC

1. Föregående minnesanteckningar./POL
 POL går igenom tidigare minnesanteckningar.
 Man kan söka via Havs och fiskerifonden pengar till fortsatt planering av
havet./AG
2. Återkoppling av fortsatt arbete med bron och Nordvästsvenska initiativet. Möte
inplanerat med näringslivsrepresentanterna 2018-12-18./POL
 Trafikverket kommer att genomföra en undersökning av typ
samhällsekonomisk nytta av Bohusbanan som dubbelspår mellan GBGStenungsund./POL
 Arbetet med bron fortgår, men vi avvaktar dragning av status till nästa
veckas möte. Representanterna på detta möte kommer återrapportera till
näringslivsrådet vid nästa möte./POL
 ÅVS för 160 har nyligen startat./POL
 Viktigt att vi inte glömmer kollektivtrafiksproblematiken och att fler
väljer att resa med detta./KG
 Vi behöver en samlad informationsportal i hur och när man kan åka
kollektivt./TI
 Viktigt att frågan om kollektivtrafik inte försvinner. Återuppväcka
kontakten med vår tidigare besökare Henrik Ringsberg från Borås
Högskola?/BC
 Vad hände med kampanjen för initiativet med de privat finansierade
bussarna?/SD2
- I den förra budgeten så var det avsatt pengar till en utredning av
kollektivtrafiken. Mitt förslag var då att nyttja en del av detta till
marknadsföringspengar till en samfinansiering av bussarna under en
kortare kampanjtid, på inrådan av idén från gruppen i
näringslivsrådet. Budgeten för detta har nu justerats med ny politisk
ledning och pengarna har försvunnit. Jag upplever att jag inte fick
gehör för förslaget internt, av olika anledningar./POL
3. Återkoppling om status om fadderföretagsenkäten och hur planeringen ser ut
framöver./HL
 Vi har haft ute en enkät för fadderföretag. Det är 25-30 företag som
svarat och ungefär 10 stycken som kan tänka sig att vara fadderföretag.
Det är en bra spridning av olika branscher. Tanken är att dessa under
senvåren blir informerade mer och att man börjar arbeta med detta.
Inom förslaget med case skulle det kunna vara att företagen presenterar
en utmaning som de önskar elevernas input på, som kanske företagen
har nytta av. Vi får pröva oss fram./HL
4. Status om fortsatta arbetet med näringslivsutveckling och eventuell rekrytering
av ersättande näringslivsutvecklare./JE
 Det som har hänt är att fullmäktige tagit beslut av en budget. Vi har
organiserat oss i sektorer. I den som heter Ledning och verksamhetsstöd
har man bestämt sig att spara in en tredje del av denna budget. Man vill
satsa på vad som heter kärnverksamhet och vad detta innebär för dem,
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det vet vi inte än. Därav måste vi lägga alla vakanser på is och avvakta
med att rekrytera. Jag ser inte hur denna kommun skulle klara sig utan en
näringslivsutvecklare, men vi kan ännu inte gå ut och rekrytera./JE
 Viktigt att vi har en kanal in med näringslivsutvecklare, men vi har haft
lite information om rekryteringen och om inte ni har information så kan
vi ju inte känna till detta./BC
5. Workshop om företagsklimatet. Handlingsplanen för näringslivsutveckling ska
revideras. Fokus på tre mål från näringslivsstrategin under mötet:/POL och AO
 Kommunen ska erbjuda snabb, tydlig och samordnad
myndighetsutövning med en tillmötesgående attityd. Därmed ska
arbetet med näringslivsfrågor baseras på ett gott värdskap och
bemötande
 Vilken är ”min” roll? Olika funktioner inom kommunen./POL
 Bygglovsmöten/dialogmöten är viktiga./POL
 Rättviksmodellen är ett tips på en vägledande modell./AO
- Vägledande roll.
- Kommunikationstrappa som är tydlig.
 Kommunikation, dialog och service är viktiga grundstenar i vårt
arbete med näringslivsfrågor och som för övrigt också ska
genomsyra hela vår kommunala verksamhet. Med en bra
kommunikation med näringslivet förbättras attityden mellan
kommun‐näringsliv och näringsliv‐kommun

 Viktigt att nå ut i media./alla

- Även via kommunens kanaler med positiv bild.
- Genom Näringslivsrådet.
 Inbjudan av nya företagare till träff med enkel info om vad
kommunen kan hjälpa till med./alla
 Orustambassadörer./alla
- Några från kommunen och några från näringslivet.
- Göra gemensamma företagsbesök.
 Samarbetet mellan kommunen och näringslivet samt dess
organisationer ska utvecklas. Därmed skapas en samsyn om
näringslivets betydelse och kommunens roll i utvecklings‐ och
näringslivsarbete
 Information från näringslivsutvecklare och företagare vid
rekrytering till nyanställda och chefer om näringslivets betydelse,
exempelvis vid informationsdagen för nyanställda./alla
 Bjuda in relevanta tjänstemän till exempelvis Företagarnas
styrelsemöten eller näringslivsrådets möten./alla
 Möten av ”bara positiv” karaktär för tjänstemän, bjuda in vissa
från näringslivsrådet./alla
a. Vad är positivt inom företagsklimatet? Vilka är fördelarna som behövs lyftas
mer?
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b.

c.
d.



 Näringslivsrådet./alla
 Näringslivsansvarige, är en lots och en väg in. Denna funktion måste
betraktas som en samverkande part internt, inte som en motpart./alla
 Forum Orust./alla
Vilka är problemen som behöver åtgärdas?
 Kommunikation, att nå ut med information./alla
 Bygglovshandläggningen. Ett önskemål skulle vara en
företagshandläggare med en prioriterad kö./alla
 Kultur. Gamla uppfattningar som lever sig kvar både inom
kommunhuset och ute bland medborgare och företagare./alla
 Samsyn mellan tjänstemän och politik./alla
 Håll problemen inåt, utåt ska det vara ”happy life” mot
kunden/medborgaren./SD2
Hur arbetar vi ihop; tjänstepersoner, politiker, näringslivsråd och näringsliv för
att stärka företagsklimatet?
Hur synliggör vi åtgärder och förbättringar, så att resultatet också syns i olika
rankingar som Svenskt Näringslivs Företagsklimat och SKLs Insikt?
Kontinuitet viktigt och signifikativt för de kommuner som ökat i rankingen
kontinuerligt./AO

Sammanfattning
1. Hur går vi vidare från dagens möte?/BC.
 Man kan göra ett medborgarförslag om ny näringslivsutvecklare till
kommunfullmäktige, det måste då utredas./KG
2. Något som ska lyftas till Kommunstyrelsen?/BC
 Viktigt att lyfta betydelsen av en ersättare till näringslivsutvecklaren. Bjud in
representanter från näringslivsrådet till nästa KS./BC
3. Nästa möte?/POL
 Under februari med den nya politiska ledningen. Representant från kommunen
återkommer med inbjudan via Doodle, som vanligt./alla

