Mötesanteckningar Näringslivsrådet
Närvarande: Roger Fredriksson (Ordförande), Torbjörn Lind (Näringslivschef), Ronny Johannesson
(Ronneby Företagsgrupp), Kenneth Michaelsson (C), Willy Persson (Företagarna), Ronny Johannesson
(Industrigruppen), Kina Linder (AF), Tommy Kalmteg (Kommunbygderådet), Magnus Widén
(Kommundirektör), Per Lindell (RP), Tommy Andersson (S), Bo Nilsson (BBAB), Mikael Espenkrona
(Ronneby Företagsgrupp).
Tid: Tisdagen den 29 augusti 2017 kl. 17:00
Plats: Stadshuset
1. Aktuella näringslivsfrågor.
- Arbetet med fortsatt utveckling av Business Ronneby på Soft Center fortgår med
inriktning mot möte och etableringsplats för samverkan och nätverkande. Naturlig
mötesarena för gemensam kompetensutveckling. Vatttenskärlabb och 3D labb kommer
från och med den 1 oktober att övergå till näringslivskontoret där resan mot 100 %
företagsnytta nu startats upp. Styrgrupp är formerad med majoritet av
näringslivsföreträdare.
- Verksamheten knuten till SEFI, accelerator för nyanlända entreprenörer tar nästa steg.
Ambitionen är ett samverkansavtal med AF kring samfinansiering och breddning mot
grupper som unga, nyanlända kvinnor och praktikanskaffning. Samverkansavtal med AF
garanterar också inflödet till verksamheten. Så här långt har 32 personer medverkat och
14 företag startats. Stort intresse för deltagande finns.
Resultatet kring undersökningen av näringslivets intresse för etablering av internationell
flyghubb kompletteras med remissvar från de större företagen i Blekinge för att
redovisas på regionnivå i slutet av september.
- Intresset för nyetablering i Ronneby är fortsatt högt. Nya intressenter tillkommer,
noteras kan också ett ökat intresse från bygg och fastighetsbolag kring
bostadsbyggnation. På Viggenområdet återstår för närvarande drygt 20.000 m2 som inte
har direkta intressenter. Ny mark i anslutning till området inskaffades innan semester,
arbetet med detaljplan startas upp nu. Intresset är också stort kring etablering på
området vid östra infarten där arbetet med detaljplan drivs som ett högprioriterat
ärende.

2. Fokusområden 2017
- Torbjörn presenterad ny sammanställning av Ronneby i siffror baserad på nya uppgifter
från SCB. Bifogas dessa mötesanteckningar.
Delårsavstämning fokusområden.
- Antal nya företag 167; per 28/8 har 82 nya företag varav 10 AB registrerats i Ronneby.
Viss tveksamhet kring måluppfyllelse.
- Näringslivsranking plats 98; betyg från undersökningen är något bättre. Ranking
presenteras av Svenskt Näringsliv 26/9.
- Insikt mätning av myndighetsärende 75; halvårsresultat presenteras under hösten.
Helårssiffror inte tillgängliga förrän till våren.

-

Etablering nya arbetstillfällen 100; Under året beslutade etableringar ger c:a 20 nya
arbetstillfällen. Ett större antal etableringsärenden kommer till beslut under hösten
vilket ger god möjlighet till måluppfyllelse.

3. Gemensamma rapporter
- Förberedelsearbetet kring mässan är i full gång. I dagsläget ett 60-tal anmälda företag
med gott hopp om ytterligare ett 20-tal deltagande företag.
- 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 frågor kring Ekenäs camping, Karön/Villa Vassen, turistbyrå och Östra
Piren. Samtliga dessa frågor undantaget Ekenäs camping kommer att behandlas som
ärenden under hösten.
- Ronny Johannesson lyfte frågan kring Sörbycentrats diskussioner med kommunen kring
tillfällig uthyrning för skolverksamhet. Torbjörn kontaktar Sörbycentrat i ärendet.
5. Övriga frågor
- Näringslivsrådet utsåg pristagare till årets Ronneby Nuare med utgångspunkt från de
nomineringar som inkommit. Pristagare offentliggörs i samband med prisutdelning på
BCC fredagen den 15 september kl 11:00.

Vid anteckningarna Torbjörn Lind 2016-08-29

