Minnesanteckningar för Näringslivsrådet
Näringslivsrådet representanter
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Onsdag den 2017-11-08
Slussens Pensionat
Kl. 17:00-20:00
Agenda








Kl. 17:00-17:30 – mat– KG hälsar välkomna.
Kl. 17:30 – mötet öppnas av ordförande BC.
Val av mötesordförande./BC
Gruppen valde BC.
POL kan vara sekreterare?/BC
Gruppen valde POL.
Välkomna nya medlemmar och presentationsrunda./BC
Genomgång av tidigare protokoll. POL presenterade status av tidigare punkter
från detta protokoll.
HC berättade om idén om att etablera ett lokalt lantmäteri. Detta skulle kunna
vara ett kommunalt bolag som delägs av kommunen och näringslivet. Använd
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kommunens tjänstemän som har kunskaper från lantmäteriet i att ta fram förslag
på lantmäteriet. Kan bli något väldigt konkret med ett kommunalt lantmäteri.
Kort förklaring om kommunens ställningstagande och beslut gällande Ellös
kaj./KG

Återkoppling från föregående möte
1. Status samarbete skola/näringsliv.
 Fadderföretag./HL och POL
 Viktigt att skapa en kännedom för våra ungdomar om vilka
företag som finns i kommunen och vilka yrken som finns i dessa
företag. Detta är en process som en klass följer tillsammans med
ett företag under hela högstadietiden. Viktigt för företagen är
med att etablera en kontakt till ungdomarna för den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
 Kan ett alternativ vara att klassen kommer ut på ett företag och
analyserar vilka yrken som finns på företaget? Alternativt en
katalog med olika yrkesbeskrivningar./BC och AG
 Orust Blommor bjöd in skolor i närheten för att besöka dem,
men tyvärr låg uppslutning av skolan./SD2
 Ska vi försöka få en spridning av vilka typer av företag som finns
hos ungdomarna, ex. livsmedelsproduktionen?/TI
 Viktigt att förbereda eleverna, skolan måste göra sin hemläxa i att
förbereda eleverna och delge denna plan till företagarna så man
vet vad syftet är./BC
 SYV-plan/HL
HL berättar om arbetet med Studie- yrkesvägledarplanen. Planen är
under bearbetning.
2. STO näringsliv träff enskilt och med kommuncheferna för hur vi kan arbeta
strategiskt ihop 13 december 2017./POL
3. Status bro-frågan./JE och KG
 KG och JE berättar om arbetet med en Åtgärdsvalsstudie och
Samhällsekonomiska analysen kopplat till brofrågan och problematiken
med trafiksituationen för STO.
4. Facebook-sidan Näringslivsinformation Orust har startat. Storytelling via denna
sida kan utvecklas./POL
5. Presentation av statistik/kartläggning./RS
 RS drar statistikkartläggningen. Nu måste vi ställa oss fler frågor utifrån
detta underlag, som ex varför flyttar man, vilka faktorer är kritiska för att
flytta in eller bo kvar?/Gruppen.
 Viktigt med en enig politik som visar riktningen./Gruppen.
 Viktigt i dessa möten med näringslivsrådet att vi hittar gemensamma
frågor som engagerar och ställer oss bakom för att driva. Det är viktigt
att vi visar på detta engagemang och gemenskap, inte bara ”tycker”./BC
 Viktigt att ha fokus på de större frågorna som kan utveckla kommunen,
framför ”mindre” frågor./HP
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Dialogpunkter från kommunen
1. Förenkla helt enkelt./JE
 Detta har vi arbetat med tidigare och syftet är att stärka servicen från
kommunen till företagare och dialogen./JE
 Viktigt att hålla i detta arbete och få det att leva över tid./POL
 Viktigt att man som företag gör sitt jobb med att fylla i kompletta
ansökningar osv., det är inte alltid kommunens handläggare som inte gör
sitt jobb på rätt tid./SD2
 Både kommunens och företagarens ansvar i ex tillståndsansökning./TI
 Viktigt att jobba mycket internt för att få tydliga nyckeltal, men detta
behöver inte kommuniceras externt alltid. Viktigt att arbeta med de
strategiska frågorna och att vissa ges fokus på det, det hinns inte med av
de som måste arbeta operativt./HC
 Kvalitén går upp och ner i handläggningarna, i vissa fall är det smidigt
och servicenivån är god men i vissa fall undermålig./AG
2. Vilka former av träffpunkter, information och föreläsningar är näringslivet
intresserade av?/POL och SD
 Ingen idé att köra något om inte företagare kommer./HC
 Kanske vara mer specifik och ha fokus än göra det brett./BC
3. Utvärdering av Näringslivsrådets upplägg? Fokusgrupper eller Näringslivsråd
kopplat till tema och inbjudna gäster?/POL
 Bättre att träffas i hela gruppen. Hitta tre till fem frågor som vi
gemensamt är överens om både näringsliv och kommun och driver
gemensamt./BC
 Hur sprider sig det vi pratar om här till andra företagare och hur får vi
effekt i detta?/HC
 Viktigt att ny industrimark utvecklas./AG
 Fokusen kan vara:
- Skola/näringsliv
- Plan/samhällsutveckling
Ex. Tomtmark för maritim verksamhet. RISE och Testsite Skagerak.
- Hur får vi fler företag att starta? Landbygdsutveckling.
 Kommunen och Företagarna kan stämma av vilka frågor/områden vi ska driva
gemensamt. Vi tar med dessa förslag till nästa träff och beslutar då i vilka
områden vi ska driva år 2018. Gruppen beslutar detta./BC
4. Företagshotell. Vad kan vi göra mer för att komma på rätt väg?/POL
Övriga frågor
1. Frukostmöten och antal deltagare. I regel bra program men oftast inte många
som kommer?/TI
2. Läget på tillgången av personal med rätt kompetens -dagens och framtidens
behov av kompetens?/TI
 Hur ser våra företag ut och vilka kompetensbehov har vi./TI
 JE och HL kan återkomma med förslag på olika modeller som vi kan arbeta
med.
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3. Övriga diverse frågor?/BC
 POL föreslår att vi har olika teman på träffarna och i de mötena år 2018
och beslutar vad som ska lyftas vidare till Kommunstyrelsen. Dessa kan
presenteras av representant från näringslivsrådet, extern part eller POL
på Kommunstyrelsen./POL
Sammanfattning
1. Hur går vi vidare utifrån dagens möte?/BC
 Nästkommande tema? Se ovan./POL
2. Nästa möte?/POL
 POL skickar ut Doodle för möte i januari 2018.

