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Håkan Andersson

Visit Blekinge

Aktuella Näringslivsfrågor
-

Håkan Andersson, Visit Blekinge informerade om besöksnäringens
utveckling och nuläge samt förslaget kring Visit Blekinges framtida
inriktning och ägarstruktur. Se bifogad presentation.

-

Torbjörn Lind informerade om den aktuella
organisationsförändringen som berör Näringslivskontoret.
Verksamheter tillförs samtidigt som andra är under avveckling.

-

Torbjörn Lind redogjorde kortfattat kring läget angående de aktuella
projekt som bedrivs i Näringslivskontorets regi, där BID-processen
står inför avslut och då drivas vidare som en permanent samverkan
mellan kommun, lokal fastighetsägarförening och handelsförening.

2.

Fokusområden 2019-2021
-

Arbetet med framtagande av Besöksnäringsstrategi och
Evenemangsstrategi är nu uppstartad. Kommer under nästkommande
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mötet att presenteras för rådet. Ska också läggas in som en del i
Näringslivsplan och Fokusområden.
3.

Gemensamma rapporter
-

Besöksnäring säsong 2019, behandlades under presentation av Visit
Blekinge. Se bifogat dokument.

-

Dialogmöte kring kommunens upphandling genomförs 9/10.
Inbjudan kommer i närtid.

4.

Frågeställningar från näringslivet
-

Ronny Johannesson informerade kring Ronneby Handel och
intresseförening. Föreningen öppnar nu upp för företag inom
besöksnäring och arbetar också med ny lösning för digitala
presentkort.

-

Frågan kring Teknikcollege och behovet av yrkesutbildningar
diskuterades. Frågan tas åter upp vid kommande möte.

-

Information angående nästa etapp av ombyggnad i centrum, framtida
trafikföring, problematik kring gågatan och eventuellt behov av
utökad bevakning diskuterades. Torbjörn inhämtar information till
nästa möte.

5.

Övriga frågor
-

Till nästa möte bjuds Lotta Emanuelsson in för att presentera
tankarna kring ny ”Ronneby App”.

-

Ronneby Nu, näringslivsrådet enades enhälligt att till årets Ronneby
Nu-pristagare utse Sture Andersson, Brunnsparkens Loppmarknad
och Angelica Ragnar, Café Mandeltårtan. Näringslivsrådet beslutade
också att det även fortsättningsvis årligen skall utses en manlig och
en kvinnlig pristagare och uppdrog åt Torbjörn att återkomma med
förslag till nomineringskriterier.

Nästa möte är den 12 november kl 17:00. Plats Hobysalen Stadshuset.
Vid anteckningarna
Torbjörn Lind
Näringslivschef

