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Pressinbjudan: Kreativa möten
mellan kommun och näringsliv
Tanums kommun och Fyrbodals kommunalförbund bjuder in till en gemensam dag för
näringslivet, kommunen och eleverna.
Plats: Idrottshallen Tanumskolan
Tid: tisdag 24 oktober 8.30-14.00
Tanums kommun har årligen bjudit in till en höstaktivitet med fokus på att skapa möten
mellan näringslivet och kommunen. I år har Näringslivsdagen fått ett ännu större format,
med tema skola-näringsliv.
-

Vi vill med dagen ge företag möjligheten att träffa våra framtida medarbetare. För
eleverna, som snart ska välja sin väg i yrkeslivet, vill vi visa vilka fantastiska
möjligheter som finns i vår kommun, säger näringslivsutvecklare Elenor Olofsson

-

Min förhoppning med dagen är att de som har företagskontakter inom Fyrbodals
kommuner får nya kreativa sätt att se på saker och ting så att servicen kan öka. Det
skulle bidra till ett bättre näringslivsklimat, säger Anna Lärk Ståhlberg, tf
beredningsansvarig Samhällsutveckling samt näringslivsutvecklare på Fyrbodals
kommunalförbund.

Samverkan skola - näringsliv
Årskurs 9, som är inbjudna till Näringslivsdagen, deltog förra läsåret i projektet
”Fadderföretag”. Det innebär att de har gjort studiebesök på olika företag i vår kommun för
att öka kunskapen om yrken. Den här dagen vill vi fortsätta inspirera kring yrkesval men
också lyfta entreprenörskap och företagande för eleverna.
-

Kompetensförsörjning nämns ofta av våra företag som ett av de största hindren för
tillväxt, då måste vi vägleda vår framtid rätt, säger näringslivsutvecklare Elisabeth
Jonsson.

En tätare samverkan mellan skola och näringsliv börjar ge resultat. Tanums kommun har
klättrat nära 100 placeringar på fyra år i Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet i
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landets kommuner. En av frågorna där resultatet förbättrats är hur företagen upplever
skolans attityd till företagande.
Kreativitet är ämnet för dagen
Förläsare på dagen är Teo Härén, författare och förläsare kring ämnet kreativitet. Kreativitet
är en viktig ingrediens i alla sammanhang. Teo föreläser om varför det är så svårt att vara
kreativ, men också om varför det är så viktigt. Han beskriver hur du kan utveckla din
kreativitet. Hur kreativa idéer kan utvecklas till affärsidéer och hur kreativitet utvecklar
verksamheter och organisationer till framgång och tillväxt.
För att fortsätta inspirera eleverna till vilka fantastiska möjligheter som finns i vår kommun
och hjälpa dem välja sin väg i yrkeslivet har några företag lämnat in utmaningar från sina
verksamheter för eleverna att hitta lösningar på. Eleverna får med sig ett verkligt case att
testa sin egen kreativitet på. Vi ser fram emot en kreativ inspirationsdag då företagare,
politiker, tjänstemän och våra framtida medarbetare möts, inspireras och inspirerar
varandra.
För mer information kontakta
Elenor Olofsson, Näringslivsutvecklare, Tanums kommun
Telefon: 0525-181 09 E-post: elenor.olofsson@tanum.se
Elisabeth Jonsson, Näringslivsutvecklare, Tanums kommun
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