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Agenda:




Presentation av East Sweden Business Region och Företagsjouren
Uppdatering från näringar/företagsorganisationer
Mötet avbröts pga larm / högt vattenstånd

Sammanfattning från verksamheterna
Industrin
Avmattningen i konjunkturen är nu märkbar för de flesta. Man indikerar lägre ordernivåer men inte låga. Kompetensbristen
är dock fortsatt ett problem i flera industrier. En dialog om hur vi tillsammans kan ta frågan kring detta vidare fördes.
Rådets medlemmar från industrin pratar ihop sig med branschkollegor och återkopplar kring hur behovet ser ut.
Kommunen tar kontakt med Arbetsförmedlingen för att undersöka medel för omställning och utbildning.
Företagarna
På riksnivå har Företagarna tappat medlemmar men lokalt har antalet varit stabilt. Några nya medlemmar i styrelse och
valberedning välkomnas under 2020. Företagarna har också tagit initiativ att anordna en näringslivsgala lokalt i höst. Mer
information om detta kommer.
Gröna näringar
2018-2019 har varit utmanande år på grund av torka. Många inom gröna näringar sysselsätter sig även med
entreprenadtjänster som t.ex snöröjning vilket det inte varit stort behov av under samma tidsperiod. Det sammantaget gör
den ekonomiska situationen svår.
Hållbarhetsfrågor har fått mer utrymme i branschen vilket är bra men medför mer administrativt arbete och kräver
anpassade arbetssätt. Grön näringen ser heller ingen ekonomisk uppsida av det ännu.
Mjölkpriset har varit stabilt och kommer nu höjas vilket mottages tacksamt.

Om mötet
Detta råd sammanföll med den öppna näringslivsfrukosten. Högt vattenstånd och snöoväder
gjorde att flera av dem som skulle medverkat på mötet uteblev.
Ingela Gullstrand från Företagsjouren fanns på plats denna morgon och presenterade de tjänster
som Region Östergötland erbjuder genom East Sweden Business Region och Företagsjouren.
Hennes presentationer finns som bilagor.
Mötet blev dessvärre avbrutet på grund av larm efter en kort rapport från näringar och
företagsorganisationer. Materialet som var tänkt till mötet finns bifogat.

Nästa möte:
Förslag på nytt mötesdatum: 21/4 08:30-11:00. Plats meddelas senare.
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Malin Österström

