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1.

Aktuella Näringslivsfrågor
-

Ann Thomasson presenterade sig själv som nyanställd i Ronneby
kommun. Hon har tidigare arbetat med liknande frågor i Karlshamn.

-

Magnus Widén informerade om det pågående arbetet med
omorganisation i kommunen. Förändringar sker i den politiska
organisationen såväl som i tjänstemannaorganisation. Förändringarna
kommer att genomföras succesivt under 2019.

-

Uppdatering aktuella frågor/projekt. Torbjörn och Angelica lämnade
nulägesrapport. Se bifogat dokument.

2.

Fokusområden 2018-2020
-

Statistik besöksnäring
Blekinge har haft en positiv utveckling av antalet gästnätter, 4,8% i
jämförelse med rikssnittet 2,5.
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För länet är det framförallt campingen som står för störst ökning. I
Ronneby står dock hotell för en betydande del av ökningen. Se
bifogad lägesrapport.
3.

Gemensamma rapporter
-

4.

Ronneby Nu, med utgångspunkt från årets lyckade satsning så har
redan beslut fattats om genomförande 2019. Datum är satt till
20191020. Planering startar upp i januari.
Frågeställningar från näringslivet

Aktuella frågor som var upp för diskussion:
Rådets näringslivsrepresentanter efterlyste tydligare återkoppling kring de
frågor som tas om för diskussion i rådet samt en tydligare beskrivning kring
rådets roll, status och sammansättning. Besked från politiken efterlystes till
kommande rådsmöte.
Frågan väcktes också kring att erbjuda fastighetsägarna representation i
näringslivsrådet. Det finns idag ett speciellt forum där kommun och
fastighetsägarförening träffas regelbundet.
Önskemål framfördes kring att i högre utsträckning använda näringslivsrådet
som remissinstans i de frågeställningar som rör näringslivet.
Synpunkter och frågor kring upphandlingsenhetens roll framkom. Rådet
beslutade bjuda in upphandlingsenheten till nästkommande möte.
Önskemål framfördes också om möjlighet att lämna synpunkter kring
organisatorisk placering av näringslivsenheten i det pågående
organisationsarbetet samt inköpsenhetens roll/ansvar.
5.

Övriga frågor
-

Elektroniska infoskyltar, släcks ner under kortare stunder för byte av
information. Ett krav från Trafikverket. Pågår dialog med
Trafikverket i frågan. Kan stärkas med uttalande från näringslivet.

-

Roger informerade om tankarna kring upphandling av drift avseende
Brunnsbadet.

-

F17 planerar flygdag 20190825.

-

Outlookinbjudan till möten under 2019 skickas ut så snart den
politiska representationen i Näringslivsrådet är beslutad.

Nästa möte är den 12 februari kl 17:00. Plats meddelas senare.
Vid anteckningarna
Torbjörn Lind
Näringslivschef

