NYHETSBREV FÖR NÄRINGSLIVET

VALDEMARSVIKS KOMMUN, AUGUSTI 2018

EN SOMMAR SOM BETYTT OLIKA SAKER FÖR OLIKA NÄRINGAR.......
Här kommer ett kort nyhetsbrev efter sommaren, en sommar som en del av er säkert upplevt som
fantastiskt varm och vacker. För en del av er är sommaren den största intäkts- och arbetsperioden
och för andra innebär den nedtrappning eller stängd produktion/verksamhet.
För många av er har sommaren dock varit utmanande. De senaste månaderna har vi läst om, eller
erfarit, torka och utmaningen den har medfört för lantbruk, skogsbruk och odlare. Det vi kan göra som
medmänniskor och företagare för att stötta de som är drabbade är att handla svenskt kött och grödor.
Har man mark som skulle kunna nyttjas till foder att avvara är det en värdefull tillgång för bönder med
djurhållning.
En annan utmaning har varit skogsbränder som härjat i landet. Sverige är världens tredje största
exportör av skogsvaror och skogen kommer öka i betydelse. Skogsprodukter kan ersätta till exempel miljöskadlig betong, bomull och plast. Skogen har nyckelrollen i att stabilisera koldioxidhalten i
atmosfären. Alla länder med skog har ett ansvar för att den inte brinner ned. Brandbekämpningskapaciteten behöver ökas och om det är Sveriges eller EUs huvudansvar är en fråga som kvarstår.
Lokalt kan vi vara tacksamma att vi hittills inte varit drabbade av större bränder.
”Temperaturförändringarna är med 100 % säkerhet ett utslag av klimatförändringarna”, uttalade
Johan Rockström som är professor i miljövetenskap och chef för Stockholm Resilience Center.
En del menar istället att det inte går att koppla enskilda väderhändelser liksom denna varma
sommar till klimatförändringen. Oavsett vart man ställer sig i den debatten verkar man konstatera att erfarenheten av extremt varm sommar och sträng vinter kommer driva utveckling i en rad
områden. Områden som hur vi till exempel kan förhålla oss till extrem brandrisk, hitta nya sätt för
att förhindra gnistbildning, hur vi kan bruka skog och jord under varmare somrar, hur vi kan gräva
avlopp som tål översvämningar och bygga skyddsvallar mot höjd havsnivå. Extremerna som varit
under året kan därmed skapa utveckling och innovation.
Så vad gör vi, och vad kan vi göra, på lokal nivå? Ser man till aspekter som kan gynna vår miljö är förnybar energi och t.ex HVO-bränsle
en faktor. HVO driver många av kommunens bilar och en del av företagens fordon. Utbyggnad av solcellsparker är något som också
diskuteras just nu. Att bevara den biologiska mångfalden och vårda skogen samt arbeta med återvinning gynnar också. Kan vi sedan
utveckla och nyttja fler digitala lösningar för att minska resandet och transporter kan det var en gynnsam aktion. Det finns mer att göra
och fler innovationer behöver komma till. Förhoppningsvis kan vi lokalt göra mer tillsammans!

KOMPETENS OCH VALDEMARSVIKS ATTRAKTIONSKRAFT

Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström och Östsvenska Handelskammarens VD
Johanna Palmér gjorde nyligen uttalanden i Dagens Industri angående kompetensbristen i Östergötland. Östergötland är en region med tillväxt och har
problem på just det området, precis som många andra delar av Sverige. Relaterar vi detta till vår kommun finner bland annat industri som slåss om samma
kompetenser, kompetenser som är en brist i stort. Men även andra näringar har
problem att hitta olika kompetenser, så även den offentliga sektorn.
För att ”vinna hit fler” behöver näringsliv och kommun samarbeta för att
stärka kommunen som bostad- och arbetsmarknadsplats. Just det senare är
en av punkterna på agendan kommande Näringsliv- och Arbetsmarknadsråd
i slutet av augusti.
Har du tankar kring hur vi kan stärka företagsklimatet och utveckla
kommunen som boplats är du varmt välkommen att höra av dig!
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• Det finns en del upphandlingar ute vars svarstid snart går ut. Besök opic.com för att se potentiella jobb! Vi vill också påminna om att
det gjorts förändringar i avtalen som vi hoppas kan öka viljan hos lokala entreprenörer att räkna på kommunens jobbuppdrag. Läs mer
om regler här!
• 28/8 klockan 19:00
arrangerar
Företagarna Valdebatt genom Radio Wix på Folkets Hus. Lennart Sjöberg kommer vara moderator.
kl. 18.00
- 21.00
• Den 8/11 är det dags för årets Inspirationskväll. Håll utkik efter inbjudan som kommer via e-post och i sociala medier samt på hemsidan inom kort. Mycket välkänd föreläsare gästar oss i år! Välkomna!
• Digitaliseringsseminarier: Svensk industri går för högtryck. Digital teknik förändrar i snabb takt vårt samhälle och förutsättningarna
för våra företag i grunden. Affärsmodeller som fungerar bra idag kommer kanske inte att fungera lika bra imorgon. En del behöver förändra och förnya system, tekniker och kommunikationsverktyg. Därför erbjuder vi på kommunen tillsammans med Teknikföretagen, IF
Metall och RISE seminarier kring digitalisering. Det är ni företagare i kommunen som bjuds in till dessa seminarier. ”Kickstart Digitalisering” syftar till att inspirera och ge insikt till företag att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär. Kickstart-konceptet består
av tre kostnadsfria träffar där företag får möjlighet att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering - oavsett
var på resan man befinner sig. De datum som är planerade är 4/10 (heldag), 25/10 (fm+lunch) och 14/11 (fm+lunch). Klicka här för
mer information! Inbjudan kommer skickas via e-post och mer information kommer finnas på kommunens hemsida inom kort. För mer
information, välkommen att kontakta Malin Österström.
• Kopplat till ovan vill vi tipsa om att det går att söka bidrag till digital utveckling hos Almi. Välkommen att läsa mer här!
• Vi vill även tipsa om att ibland ta en titt på: https://tillvaxtverket.se/ , http://www.kustlandet.com/ och på https://www.lansstyrelsen.se
för att se fler bidrag- och finansieringsmöjligheter.
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