Minnesanteckningar dialogmöte 9 november 2016 Lindås Folkets hus
Block 1 Ny RUS Regional utvecklingsstrategi
Anna-Carin Pålsson och Mattias Nylander på Regionförbundet Kalmar län berättade om färdplanen för
den nya RUSen med sikte på 2030. Flera företag efterfrågade fördjupat bakgrundsmaterial till analysen och
slutsatserna. Här kommer länkar till sådant material.
Fördjupningsmaterial: nulägesanalys – siffror och statistik om länet
http://www.rfkl.se/Documents/Rapporter/RUS/Nul%c3%a4gesanalys%20Kalmar%20l%c3%a4n%202
016.pdf
Sammanställning dialogmöte, dialog 1 hösten 2016
http://www.rfkl.se/Documents/RUS/Sammanst%c3%a4llning%20dialogrunda%20i%20RUS%20okt%2
02016.pdf
Fler dokument finns på Regionförbundets webb http://www.rfkl.se/sv/Om-Regionforbundet/RUS/
Anteckningar från borden från dialogmötet om RUSen med Regionförbundet
Bord 1
Kommunikation
Flyg – större internationell flygplats i regionen, viktigt för regional utveckling.
Bord 2
•

Politiker

•

Tjänstemän

Vill regionens bästa
Boende
Samverkan
Företagande
Inflyttning
Bord 3
Boende – bygga vattenära (havs och sjönära = vattennära)
Jämställdhet kan vara ett fokus i vårt län, gynnar kanske unga att återvända
Samarbeten över gränser kommun, län
Använd varumärket Småland
En internationell flygplats
Kompetensförsörjning
Viktigt: Vem? Vad? När?

Block 2 Näringslivsklimat
•
•

Presentation av ny chef för tekniska kontoret Sven Odlingsson
Ann-Marie Fagerström, Sten-Olof Johansson och Anette Strömblad sammanfattade höstens
dialogrunda med LRF, Företagarna och centrum sydost.

Diskussion och workshop, svar redovisas utifrån de svar som sattes upp under resp fråga.
Fråga 1 Hur börjar vi prata med varandra och inte om varandra?
14 svar ja. Kommentar: Respons.
Fråga 2 Ska vi fortsätta jobba med:
a) Näringslivsråd? Ja/Nej, om ja hur ofta?
•

6 st nej kommentarer :”i nuvarande form” ”behövs näringslivsrådet?” fråga under mötet ”vad är
syftet?”
9 Ja. Var av:
6 st föreslår 12 ggr/år, en gång/månad, kanske tema, vara rådgivande, kanske inte behöver vara så
långa, protokollförda.
2 st 4 ggr/år. Diskutera nuläge, strategi, genomgång vad har hänt. Ska vara rådgivande och
informera i något forum för att få input till nästa gång (tillgängligt för alla)
Näringslivsråd samma ämnen under ex 3 möten, visa vad vi gjort; nuläge, vad göra, följa upp.

b) Stormöten som detta? Ja/Nej, om ja hur ofta?
•

9 svar ja, 1 nej.
Antal möten per år 6 svar 1 gång/år efter rankingen. Diskussionen förs sedan vidare till
näringslivsråd.
3 svar 2 ggr per år.
Nej-svar fråga ”var förs dialogen med företag som finns och inte hyr av” (ej färdigskiven lapp)

c) Informella dialogmöten med företagarorganisationerna, politiken och nyckelpersoner? Ja/Nej,
om ja hur ofta
•

7 ja svar, inga nej. Antal möten per år 6 st.

d) Nätverksträffar med CSO?
•

12 svar ja, inga nej. 8 ggr/ år = som nu. 1 st CSO ja, men i annan form, tänka nytt. 1 st Gärna
företagsbesök, intressanta ämnen. I st ja som nu, diskussion om hur dessa möten kan utvecklas. 1
st Kommun&CSO-möten, ta upp förbättringar på mötena varje gång.

•

Hur ser era önskemål ut om företagsbesök?
Inriktningar, prioriteringar, vem vill ni ha besök av?

•

2 st svar ja. 1 st Företagsbesöken bra, I st viktigt

Övrigt:
•

1 st en enkel plan för samarbete med Linneuniversitetet

Vad händer nu?
Efter mötet har politiken i Emmaboda kommun nedan kallat EK följande färdplan för 2017:
•
•

•
•

•

EK inför informella möten med presidierna i de tre företagsorganisationerna LRF (Lantbrukarnas
riksförbund), Företagarna och Centrum Sydost. Första mötet blir den 25 januari.
EK har tillsammans med näringslivsrådet beslutat att fokusera 2017 års möten på utveckling av
handeln och centrum. Det innebär en förstärkning av det mål– och utvecklingsarbete som redan
pågår och vi tillsammans får större kraft i arbetet. Fyra möten planeras med näringslivsrådet för
2017.
Ek planerar för två dialogmöten på våren och senhösten som blir öppna för alla intresserade från
näringslivet.
Fortsatt samverkan med Centrum Sydost angående nätverksträffar. Näringslivsrådet föreslog en
träff med småföragartema där fler mindre företag får presentera sig samt ev. en träff på tema
vatten.
Det finns riktade medel avsatta i budgeten för kompetensutveckling som syftar till att förbättra
näringslivsklimatet som kommer att erbjudas berörda tjänsteman och politiker som har kontakter
med näringslivet. Det finns även medel avsatta för utbildning inom upphandling LOU/LUF
(lagen om offentlig upphandling samt upphandling i försörjningssektorn).

Vid pennan
Ann-Christine Torgnyson

