Deltagare: Se talarlistan nedan

Näringslivsrådet
Datum: 2021-11-24 mellan 18:00 – 19:00 och därefter julbord
Plats: Munkedals Herrgård

Christoffer Rungberg stod på tur att vara ordförande och Clas Hedlund valdes
till sekreterare.

Laget runt hos organisationerna
Christoffer bad om att han gärna ville höra hur de olika organisationerna ser
på hans roll som ansvarig för politiska partier i kommunen i Näringslivsrådet.
Främst bad han om vad han kan bidra med in till politiken och ut från
politiken samt arbetskraft och utbildningar samt service och bemötande.
Krister Johansson - Munkeland
Munkedal är Sverige näst sämsta kommun skattetryck.
Kan vi låta företag med 1 anställda bli 2 så växer vi och kan sänka
skattetrycket. Planer är viktiga i kontinuitetsarbetet. Krister en av de som
initierade företagsförlagd utbildning för några år sedan och nu rullar på.
Liza Kettil - oppositionsråd
Värdefullt att träffa företagare. Bra med kontinuiteten att vara med, då även
inom opposition.
Mats Karlsson - LRF
Raka vägen till politiker och tjänstemän är viktigt. Tittar på detaljplaner och
det som berör oss. Bra att det finns en kanal man vet att man kan dryfta och
att kontakten blir då enklare när något dyker upp.
Andreas Bolin - LRF
Företag med anknytning till bygden är viktigt. Tycker att kommunen inte
behöver jaga stora etableringar utan måna om dom som finns.
Rolf Berg - Sörbygden
Rakama har haft en fantastisk utveckling. En jobbpost är att se till att de får
kompetent personal. Butiken hotas att läggas ned. Företagare är ofta män,
viktigt med arbetsplatser för kvinnor. Lokalt utvecklingsbolag som har fokus
på fastigheter. Viktigt att det flyttar in unga i bygden. Verksamheter i den
offentliga sektorn. Att det finns handlingskraftiga personer i bygden.
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Ulrika Larsson - Besöksnäring
Rundvandring är planerad bland företagen med turistrådet slutet jan början
feb. Jul i Munkedal 4 december – ett försök som vi vill skall bli standard flera
olika ställen samverkan där en buss kör rundtur för ökad mobilitet.
Clas Hedlund – Näringsliv
Strategiarbete uppstartat. Näringslivsrådet kommer att involveras där vi ser
att organisationernas representanter ökas med ca 5 till per organisation för
deltagande i workshop i början mitten av februari. Beslut av strategin i KF
under juni om allt går bra. Västvatten – där har vi några case där vi går in
och stödjer företagare i dialogerna.
Christoffer Rungberg sammanfattade rundturen.

Aktiviteter som pågått och kommer
Mobil företagsarena rullar på och har genomförts 2 gånger under hösten, man
kommer helt oanmäld och är en aktivitet utöver frukostmöten. Alternerar på
olika platser. Nästa gång i Hedekas hos Trogens Place.
Företagsfrukost genomförs 1 gång per månad på Kungsmarksskolan där en
yrkesperson kommer och prata om sitt yrke.
Yrkesmässa för Kungsmarksskolan kommer att genomföras i Forum 20
januari med företag och inspirationsföreläsningar.
Glöggmingel 15 december kl. 19:00 hos Mor & Son i Håby där vi bjuder in nya
och befintliga företagare.
Nästa möte
Förslag på datum för våren är 16 februari och 27 april kl. 18.30 – 21.00.

Avslutning
Som avslutning bjöds det på glögg och julbord.

Vid pennan
Clas Hedlund
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