Näringslivsråd

Protokoll
Plats och tid: kommunhuset, onsdag 29 augusti 2018 kl. 17:30-19:30
Närvarande:
Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande
Marit Rempling, vice ordförande kommunstyrelsen
Mimmi Ekström, näringslivschef
Henrik Ricknell, näringslivsutvecklare
Marika Hansson, Företagarna Ockelbo
Susanne Engström, Företagarna Ockelbo
Göran Ström, Företagarrådet
Vailet Eldmåne, Företagarrådet
Malin Höcke, LRF Ockelbo
Frånvarande:
Krister Ederth, Service & Handel
Anna-Maria Berggren, Service & Handel
Helén Almén, LRF Ockelbo
Joachim Krüger, tf kommunchef

1. Mötet öppnas
Ordförande Magnus Jonsson hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av justerare
Malin Höcke utsågs att justera dagens protokoll.
3. Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.
4. Industriområde Tegelbruket

Henrik Ricknell informerade om att kommunen förvärvat ytterligare mark (5
hektar) vid industriområdet och planarbetet kommer påbörjas för att möta
efterfrågan. Upplever stort intresse för området både från lokala och externa
företag.
5. Vindkraftsetablering Åmot-Lingbo
Vattenförsörjningen är något Gästrike Vatten flaggat för tidigt i processen.
Kommunen kommer ha möte i slutet av september med byggprojektledare och
representanter för OX2 kring olika lösningar bl a för logi under den intensiva
etableringsperioden som påbörjas i maj-juni 2019. Företagsregister på
hemsidan och även förteckning med kontaktuppgifter till många entreprenörer i
kommunen kommuniceras till projektledare. Vindkraftsetableringen innebär
möjlighet till goda affärer för många lokala entreprenörer, gäller vara ”på tå”.
6. SKL:s ”Förenkla – helt enkelt”
Utbildning för politiker och tjänstepersoner för att förbättra företagsklimatet sker
under året. Genomförs tillsammans med Hofors och Sandviken och den
gemensamma förvaltningen Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning
(VGS). Utbildningsdag i måndags kring myndighetsutövning. Mynna ut i
handlingsplan.
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7. Företagardialogveckan 3-7 september
Dialogveckan har tidigare varit på våren, genomförs nu första veckan i
september. Ca 40 företagsbesök under veckan. Frågor har gått ut till företagare
och besökande politiker, tjänstepersoner. Kommer redovisas under hösten till
kommunstyrelsen och på olika företagsträffar, bl.a. kommande näringslivsråd.
8. Inriktningsbeslutet Wij Trädgårdar
Kommunfullmäktiges beslut i mars var att kommunkontoret skulle identifiera de
icke kommersiella delarna och tydliggöra/renodla det kommunala ansvaret.
Även fortsätta utreda lämpliga framtida organisation med tillhörande
ekonomiska konsekvenser. Beslut i kommunstyrelsen 25 september och
därefter i fullmäktige 1 oktober. Det arbetas med beslutsunderlag med olika
alternativ. Konsulter och tjänstepersoner på kommunen är involverade i arbetet.
9. Rapporter
Framtidens Centrum
Upphandlingen görs om, kommer ut under hösten. Den senaste fick endast ett
svar som var orimligt högt. Förhoppningsvis byggstart januari 2019.
10. Övriga frågor
Posten: Företagarna Ockelbo flaggar för att postutdelning inte fungerar!
Företagare får mycket oregelbunden och sen postutdelning, flera brev är
stämplade för en vecka sedan. Känns som det inte finns rutiner kring
postleverans. Mimmi kontaktar PostNord och även bjuder in dem till kommande
råd.
Skyltar: Företagarna Ockelbo önskar skylt vid väg 272 (uppfart mot centrum) för
att visa utbudet i centrum.
Kallelse till Näringslivsråd: Företagarrådet kommer ingå i Företagarna Ockelbo
Avstängd bro vid Strömsborg: mycket dålig information från Trafikverket, v. 3343 är bron avstängd.
11. Mötet avslutas
Magnus Jonsson tackade och avslutade mötet.

Vid protokollet:

________________________
Mimmi Ekström
Ordförande:

Justerare:

____________________________

__________________________

Magnus Jonsson

Malin Höcke

Nästa möte: 24 oktober 2018, kl. 17:30 i Stora Vänortsrummet, kommunhuset.
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