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Datum 2018-04-24 

Tid 17:00-20:00 

Plats Stadshuset 

Deltagare Magnus Widén  
Torbjörn Lind 
Ronny Johannesson 
Willy Persson 
Kina Linder 
Amani El-Ali 
Sofia Loell 
Mikael Espenkrona 
Angelica Coleman 

Ordförande 
Näringslivschef 
Industrigruppen 
Företagarna 
AF 
S 
Ronneby Handel 
Ronneby Företagsgrupp 
Näringslivsutvecklare 

1. Aktuella Näringslivsfrågor 

- Angelica Coleman presenterade förslag till policy för att främja 

arbetsintegrerade sociala företag. Se bifogad presentation. 

- Kina Linder informerade kring ett antal aktuella frågeställningar 

såsom ungdomsarbetslösheten, nyanlända i arbete samt företagens 

kompetensförsörjning. 

- Torbjörn och Angelica redogjorde för nuläget i de projekt som drivs 

inom ramarna för Näringslivskontoret samt etableringsläget. Se 

bifogad presentation. 

2. Fokusområden 2018-2020 

Som utgångspunkt för Ronneby kommuns arbete med att främja en positiv 

näringslivsutveckling framtogs ett separat dokument som politiskt beslutades 

2011. Då det nu är så att betydelsen av ett positivt näringslivsklimat tydligt 

är inskrivet i kommunens övergripande långsiktiga styrdokumenten ansåg 

Näringslivsrådet att det inte finns behov av upprättande av separat 

visionsdokument. Förslag på 5 fokusområden för perioden 2018-2020 

presenterades för mötet. Efter diskussion och synpunkter kring formulering 

och indikatorer enades Näringslivsrådet kring det dokument som bifogas 

mötesanteckningarna. Dokumentet är också tänkt som underlag för de 

nämndmål som beslutas politiskt. 
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3. Gemensamma rapporter 

- Guldekengalan är planerad till den 5/10 på BCC. 

- Diskussion kring priset Made in pågår. Förslag är att var kommun 

utser och premierar sin Made in som sedan gör upp om Made in 

Blekinge på galan. 

- Ronneby Nu, finansieringsfrågan är löst. Mässan hålls den 23/9 på 

BCC.  

 

4. Frågeställningar från näringslivet 

Aktuella frågor som var upp för diskussion: 

- Önskemål om genomfart vid parkering, kvarteret David. 

- Nya ställplatser för husbilar på Östra Piren. 

- Ekenäs camping. 

- Anmärkningar på restaurang/livsmedelsverksamheter. Behov av 

ökade kunskaper kring gällande regelverk. Något att arbeta vidare 

med i pågående BID-process. 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

  

Nästa möte är den 4 juni kl 17:30 på Stadshuset, Hobysalen 

 

Vid anteckningarna 

Torbjörn Lind 

Näringslivschef 

 

 


