
Anteckningar Näringslivsråd  

 

2018-04-10 

Kl. 13.30–15.30 

Plats: Stationshuset Nora Järnvägsmuseum 
Inbjudna 

RosMarie Lundkvist, representant Företagarna Nora  
Lena Kadesjö, representant Köpmannaföreningen Nora 
Solveig Oscarsson, Nora kommun KSO 
Helena Vilhelmsson, Nora kommun Opposition 
Lars Skoghäll, Nora kommun chef Tillväxt o Utveckling  
Cecilia Lundkvist Sundin, Nora kommun, chef Näringsliv & Sysselsättning  
Isabell Landström, Nora kommun, kommunchef 
Eva Henebäck, VD Nora Fastigheter 
Carina Royson, Lokalchef Nora Fastigheter  
Azra Suhonjic, företagskontakter Arbetsförmedlingen Nora  
Raili Strömberg, platschef Arbetsförmedlingen  
Tanja Swartz Grundström, upphandlare Nora kommun 
Inbjudna men kunde inte  

Christer Gryhed, Kontorschef Bergslagens sparbank 
Emil Johansson, Platschef ORICA Sweden 
Britt Salomonsson Q Nora (Företagsamma kvinnor i Nora)  
Ola Westin Förvaltningschef Samhällsbyggnad Bergslagen  
Ola Lindgren, representant Kvarteret Bryggeriet 
Nicklas Falk, VD Kungsängen Nora  
 

Vi diskuterade vision och mål och var eniga om dessa – se bilaga 

 

Diskussion kring aktiviteter 2018 för de områden som vi vid tidigare möte bestämt att prioritera; offentlig 

upphandling och ”service och bemötande” Följande aktiviteter bestämdes att starta 2018 

 

Upphandling  

 

- Upphandlingsskola i ”flera nivåer”(gemensam aktivitet)  

- Presentera upphandlingsplanerna som är på gång i Nora kommun, SBB förbundet och Nora 

Fastigheter (Nora kommuns aktivitet) 

- Arbeta för att skapa mötesplatser (gemensam aktivitet)  

- Ge upphandlingsinfo på näringslivsfrukostar (aktivitet för frukostarrangör) 

- Jobba med utskick till intresserade via t ex nyhetsbrev – hemsidan (Nora kommun)  

- Grundutbildning på kommunens hemsida (Nora kommun) 

- Tydligt informera om pågående upphandlingar på NK hemsida (Nora kommun) 

- Tydlig information och lättillgänglig information (gemensamt) 

- Digitalisera – webbutbildning (gemensamt) 

- Väl genomförda marknadsundersökningar innan en upphandlingsstart (NK, bolag och förbund)  

- Arbeta med uppföljning av upphandlingar (NK, bolag och förbund)  

- Förbättringsarbete avseende tillgänglighet av fakta kring upphandlingar genom förbättrad 

internkontroll (Nora kommun)  

 

 



 

Service och bemötande  

- Arbeta för laganda (gemensamt) 

- Vi diskuterade servicegaranti som möjligt politiskt beslut (vem driver?) 

- Dela på förvaltningens (SBB) uppdrag mellan tillsyn och service?  

- Vi diskuterade uppdrag och genomförande av servicepolicy – Isabell ber om uppdraget av SBB 

- Utvecklingsarbete med förvaltning och förbund kring servicepolicy – fortsatt dialog i Knöl om 

samverkan 

- Konkret djupare information och fakta kring vad som egentligen brister i servicebemötande 

(gemensamt)  

 

Vi diskuterade även kompetensförsörjning och AF roll  

Raili informerade om att Arbetsförmedlingens omorganiserar och kommer jobba i ett spår för 

arbetssökande och ett spår för arbetsgivare. AF kan tillhandahålla; 

 

- Dialog om kompetensförsörjning för rekrytering – kompetensförsörjningsplaner 

- Nyetablering t ex – ge företaget stöd i rekryteringsprocessen 

- Vid behov skapa specifik företagsanpassad utbildning  

- Hjälpa till med utbildning på företag 

- Kan vi samarbeta över kommungränsen för att hitta lösningar och finansiering? 

 

Hur går vi vidare med arbetet i rådet?  

- Vi diskuterade en pressträff och att vi tillsammans gör gemensam sak. 

 

Nästa möte beslöts till  

- Tisdag den 12 juni kl. 13.30–15.30  

-   Plats Bryggeriet - återkommer närmare om var på Bryggeriet 

 

Solveig tackade och avslutade mötet! 

 

Vid datorn 

Cilla 

 

 

 

 


