Mötesanteckningar Näringslivsrådet
Närvarande: Kenneth Michaelsson (Ordförande), Torbjörn Lind (Näringslivschef), Ronny Johannesson
(Ronneby Företagsgrupp), Willy Persson (Företagarna), Ronny Johannesson (Industrigruppen), Kina
Linder (AF), Tommy Kalmteg (Kommunbygderådet), Tommy Andersson (S), Bo Nilsson (BBAB), Peter
Borenberg (Ronneby Företagsgrupp), Sofia Loell (Ronneby Handel), Amani El-Ali (S)
Gäster: Carina Centrén (Svenskt Näringsliv), Therese Enckell Svensson (Ung Företagsamhet), Tania
Sarmiento (AF). Angelica Coleman (Näringslivskontoret).
Tid: Tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 17:00
Plats: Stadshuset
1. Aktuella näringslivsfrågor.
- Lägesrapport från Ung Företagsamhet Blekinge/Bromölla. Therese Enckel Svensson
presenterade en positiv utvecklingstrend, innebärande att allt fler av våra
gymnasieungdomar väljer att driva UF-företag. Verksamheten i Ronneby fungerar
mycket bra och den årliga UF-mässan som arrangeras på BCC växer i antal deltagare och
besökare. Nästa mässa arrangeras 2018 den 14 mars! Se bifogad presentation.
- Presentation/diskussion kring Svenskt Näringslivs årliga kommunranking av
näringslivsklimatet. Carina Centrén presenterade och ledde dialog kring årets resultat för
Ronneby. Vi har tappat några placeringar i årets ranking men behåller vår position som
bäst i Blekinge. Några punkter valdes ut för vidare diskussion kring förbättringsåtgärder.
Se bifogad presentation och dokument kring inkomna synpunkter. Arbetet med
utveckling av näringslivsklimatet drivs aktivt vidare i form av dialog med näringslivet och
som internt förbättringsarbete i kommunen.
- Torbjörn redogjorde kring aktuella frågor, etableringsintresset är fortsatt stort. Arbetet
med att få från nya detaljplaner är prioriterat. Sefi, accelerator för nyanlända
entreprenörer har tecknat samarbetsavtal med AF vilket ger ett ökat inflöde av deltagare
och ger möjlighet till utökad verksamhet. Utvecklingsarbetet av de tidigare Cefurlabben
som nu övergått till Näringslivskontoret fortskrider. Ett första styrgruppsmöte med
näringslivsrepresentanter har genomförts. Verksamheten är nu namnändrad till Soft
Science Center. Fortsatt lokalisering på Soft Center etapp 1.

2. Fokusområden 2017
- Kommunranking, Näringslivsklimat behandlades i samband med Carina Centréns
föredragning.

3. Gemensamma rapporter
- Utvärdering av Ronneby Nu. Det förändringar som genomfördes inför årets mässa i form
av ändrad veckodag, (från lördag till söndag), utökat kommunalt deltagande samt
professionell förstärkning i arrangemanget föl väl ut! En bra grund att bygga vidare kring.
Se bifogad utvärdering.

4. Frågeställningar från näringslivet
- Frågan från föregående möte knuten till Sörby Center besvarades.
5. Övriga frågor
- Inga övriga frågor förelåg.
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