Mötesanteckningar Näringslivsrådet
Närvarande: Roger Fredriksson (Ordförande), Torbjörn Lind (Näringslivschef), Peter Borenberg
(Ronneby Företagsgrupp), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (Företagarna), Ronny Johannesson
(Industrigruppen), Kina Linder (AF), Tommy Kalmteg (Kommunbygderådet), Magnus Widén
(Kommundirektör), Amani El-Ali (S), Per Lindell (RP), Malin Norfall (S).
Gäst: Hans-Olof Svensson (Verksamhetsledare Business Ronneby), Tania Sarmiento (AF).
Tid: Tisdagen den 20 juni 2017 kl. 17:00
Plats: Stadshuset
1. Aktuella näringslivsfrågor.
- Tania och Kina från arbetsförmedlingen presenterade senaste arbetsmarknadsprognosen
och de bristyrken som där pekas ut. Arbetsmarknaden har en positiv utveckling vilket
tyvärr inte speglas i våra arbetsslöshetsstatistik. Anledningen till detta förklaras till
största delen av ett stort inflöde till arbetsförmedlingen från gruppen nyanlända.
- Hans-Olof Svensson, Verksamhetsledare för Business Ronneby redogjorde för nuläge och
de utvecklingsplaner som finns för verksamheten. Med grund i sammanslagning av
Business Ronneby – Vattenskärlabb och 3D-labb, kommer verksamheten att utvecklas
enligt Science Parkmodell. Näringslivsförankring kommer att vara en prioriterad del av
arbetet där även modell för framtida finansiering är en nyckelfråga. Presentation bifogas.
- Torbjörn informerade kring nuläget för de projekt som drivs inom ramarna för
näringslivskontoret. SEFI, accelerator för nyanlända entreprenörer pågår enligt plan,
ansökan om projektmedel för 2018-2019 är inlämnad till Tillväxtverket. Vad gäller
centrumutvecklingsprojektet så kan vi konstatera ett stort intresse från berörda aktörer
vilket innebär att medel för det fortsatta arbetet kommer att äskas i budget för 2018.
Torbjörn informerade kring det aktuella etableringsläget. Det är ett fortsatt stort
intresse kring etablering på Viggenområdet där ytterligare mark för exploatering kommer
att adderas. Nytt verksamhetsområde planeras öppnas till årsskiftet vid östra infarten.
Arbetet med detaljplan drivs med prioritering. Här finns redan ett antal intressenter som
anmält intresse för etablering. Vi har även etableringsintressenter vad avser
Karlshamnsvägen och centrum. Presentation av Ronneby för etableringsintressenter är
uppdaterad och bifogas med mötesanteckningarna.
2. Fokusområden 2017
- Torbjörn presenterad resultaten av Svenskt Näringslivs undersökning kring
näringslivsklimatet 2017. Betygen presenterades i slutet av maj och indikerar att
Ronneby håller nivån från förra mätningen. Samtlig statistik finns att tillgå på Svenskt
Näringslivs hemsida. Rankinglistan kommer att presenteras i semptember.
3. Gemensamma rapporter
- Tid för Ronneby Nu mässan blir söndagen den 24 september. Planeringsarbetet är i full
gång. Ronneby kommun kommer att utöka sitt engagemang och presentera kommunen i
sin helhet.

-

Guldeken kommer i år att arrangeras på BCC den 6 oktober. Arbetet med nominering av
årets Made in Ronneby är uppstartad. Tipps på kandidater från näringslivsrådet skickas
till Torbjörn.

4. Frågeställningar från näringslivet
- Willy Persson lyfte frågan kring problemet med framkomlighet för tyngre fordon på vissa
av våra vägar. Frågeställningen förs vidare till Tekniska förvaltningen.
5. Övriga frågor
- Höstens mötesdatum blir; 29/8, 10/10 och 14/11. Torbjörn skickar mötesinbjudan via
outlook.
- Årets Ronneby-nuare, näringslivsrådet utgör juryn. Förslag skickas till Torbjörn. Utses vid
rådets nästkommande möte.
- Remissvar uteservering vintertid. Torbjörn skickar remissvar enligt rådets synpunkter.
Bifogas mötesanteckningarna.

Vid anteckningarna Torbjörn Lind 2016-06-20

