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Näringslivsråd 

 

Datum 2020-06-09 

Tid 17:00-19:00 

Plats Stadshuset 

Deltagare  
Roger Fredriksson  
Kenneth Mikaelsson 
Amani El-Ali 
Torbjörn Lind 
Ronny Johannesson 
Carina Magnusson 
Tommy Kalmteg 
Kina Linder 
Annika Grunfeldt 
Anette Rolfmark 
Lotta Emanuelsson 
Bo Hansson 
 
Annika Sandqvist 
Peter Mattsson 

 
M, Ordförande 
C 
S, skype 
Näringslivscef 
VD-gruppen 
Ronneby Företagsgrupp 
Kommunbygderådet 
AF, skype 
Företagarna  
Fastighetsägarna Syd 
Ronneby Handel 
Ronneby Fastighetsägare 
 
Näringslivsutvecklare 
Nyföretagarcentrum 

   

1. Aktuella Näringslivsfrågor 

- Peter Mattsson, nytillträdd verksamhetsledare för 

Nyföretagarcentrum presenterade sig själ. Han informerade också 

kortfattat om nuläget på NFC samt arbetet med Företagsakuten som 

startades upp den 19/3 i samverkan med Ronneby Business Center. 

Se bifogad bilaga. 

- Annika Sandqvist, nyanställd näringslivsutvecklare med inriktning 

platsutveckling presenterade sig själv och fortsättningen på BID-

processen som nu övergått i permanent samverkan under namnet, 

Tillsammans för Ronneby. Se bifogad bilaga. 

- Kina Linder informerade om organisationsförändring inom AF med 

anledning av ökad belastning/arbetslöshet betingat av Covid 19. Efter 

att heltid arbetat med arbetsgivarkontakter så kommer denna del av 

hennes arbetsuppgifter nu omfatta 20%. Resterande del kommer att 

fokusera mot arbetssökande. 
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- Torbjörn Lind informerade om resultatet av Svenskt Näringslivs 

undersökning av företagsklimatet. Se tidigare utskickad bilaga. 

- Torbjörn Lind informerade om de pågående processerna angående 

internationell flyglinje. Enligt tidplan kan överenskommelse finnas 

under senare delen av hösten2020. Arbetet kring framtida Tågstation 

i anknytning till flygstation pågår i dialog med samtliga berörda 

parter och Trafikverket. I ett första steg handlar det om dragningen av 

de nya mötesspår som är beslutat. Utgångspunkten är att det anläggs 

på ett sådant sätt att bästa möjliga förutsättningar för en framtida 

tågstation beaktas.. 

2. Fokusområden 2020-2022 

- Förslag presenterades för NLR och godtogs. Se tidigare utskickad 

bilaga. 

- Korrektur för Näringslivsplan är utskickad. Efter synpunkter kommer 

ny upplaga i mindre antal tryckas upp efter semestern. 

3. Gemensamma rapporter 

- Ronny Johannesson informerade om läget hos våra större 

tillverkningsindustrier. Ljusning kan skönjas inför hösten. Det är 

också ett antal av våra större företag som haft full produktion även 

under våren. 

4. Frågeställningar från näringslivet 

- Torbjörn Lind informerade om att avvecklingen av labb för 

vattenskärning och 3D nu är inledd. Berörd personal slutade den 30 

april. Lokal uppsagd, försäljning av inventarium pågår 

5. Övriga frågor 

- Anette Rolfmark lyfte frågan kring läget efter covid 19. Vad blir det 

nya normala. NLR enades om att detta skall vara en punkt på 

nästkommande möte. Anette rekommenderade och rådet medlemmar 

att ta del i de webbseminarier som finns tillgängliga på 

Fastighetsägarna Syd hemsida. Se bifogad bilaga/länk. 

- Lotta Emanuelsson informerade om att fler av de större 

detaljhandelskedjorna under våren fått problem med fallande 

omsättning  I vad mån de kan beröra Ronnebys handel är i dagsläget 

oklart. 

- Annika Grunfeldt informerade från Företagarna om att många av de 

mindre företagen har problem med omställning till den utökade 

digitala användningen samt ökningen av ekonomisk brottslighet i 

form av bluffakturor. 
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- Tommy Kalmteg lyfte frågan kring utbyggnaden av fibernätet på 

landsbygden. Information har gått ut till fastighetsägare men i 

samband med detta så har en del företag inte nåts av den information 

som skickats ut från Miljöteknik. Frågan förs vidare till Miljöteknik 

för åtgärd. 

  

 

Vid anteckningarna 

Torbjörn Lind 

Näringslivschef 


