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ANTECKNINGAR

Näringslivsrådet – anteckningar 20160121
Närvarande: Åsa Karlsson (S), Karl-Anders Andersson (C), Rolf Berg (S), Matheus
Enholm (SD), Per Wretlund (Företagarna), Christoffer Gabrielsson (Företagare),
Ann-Sofie Alm (M) Håkan Sundberg (Kommunchef) och Jan-Erik Larsson
(Näringslivs- och landsbygdsutvecklare) Elin Johansson (Upphandlare).
1. Åsa Karlsson, ordförande, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Arbetet med näringslivets framtida kompetensbehov bör återupptas, JanErik Larsson sammankallar till en nystart av SSA-rådet.
3. Det är önskvärt att näringslivet kommer in i integrationsfrågan, Jan-Erik
bokar möte med kommunens integrationssamordnare för ett samtal om hur
detta skulle kunna gå till.
4. Företagarna i Munkedal beslutade på sitt styrelsemöte att den planerade
företagsmässan inte ska genomföras 2016 på grund av tids- och resursbrist.
5. Rapporter från ordförande:
a. Åsa gav information från konferensen i Avesta om energitung
industri. Tydlig signal från regeringen att inga bidrag kommer att ges
till energitung industri. Stöd kommer endast att ges till serverhallar.
Efter konferensen har Göran Lindqvist, VD Arctic Paper fått del av
information från konferensen vid ett företagsbesök på fabriken.
6. Övriga frågor
a. Rolf Berg gav Information om Klimatsteget, en möjlighet att söka
stöd för utbyggnad av fler laddstationer och inköp av laddbilar.
b. Elin informerade om ändrade regler för upphandling fr.o.m. 1 januari
2016. Höjda tröskelvärden med 30 000 kr. Elin kommer att
medverka vid nästa frukostmöte för att informera om detta.
c. Christoffer Gabrielsson informerade om att det har blivit bekymmer
med inbrott och buskörning på Smedbergs industriområde. Mats
Tillander tittar på en lösning och återkommer.
d. Näringslivsutvecklaren informerade om träffen med Miljönämnden
arbetsutskott och de tre näringslivsutvecklarna i Sotenäs, Lysekil och
Munkedal. Syftet med mötet var att få igång ett utökat samarbete
mellan myndigheten och näringslivsutvecklarna.
7. Nästa möte är den 26 april 2016 kl. 16.30. Lokal Koch i kommunhuset.
Aktuella ärende anmäls till ordförande eller näringslivsutvecklaren.
Anteckningar förda av Jan-Erik Larsson, Näringslivs- och landsbygdsutvecklare
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