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1. Aktuella Näringslivsfrågor 

- Torbjörn Lind informerade om Företagsakutens verksamhet sedan 

starten den 19 mars. Drygt 400 kontaktsamtal har under perioden 

inkommit. Under de första månaderna var de dominerande 

branscherna restaurang, boende och handel som också var de hårdast 

drabbade. I fokus har varit hjälp med ansökan/hantering av de olika 

stödmöjligheter som ställts ut från kommun, region och stat. 

- Torbjörn Lind informerade om den hemesterkampanj som arbetades 

fram och lanserades i början av sommaren. Resultat blev över 

förväntan, bra beläggning har rapporterats från branschens aktörer.  

För många blev juli en rekordmånad. Planering inför säsongen 2021 

startar nu upp. Med hänsyn till den osäkerhet som gäller så arbetar vi 

nu med både plan A och plan B. 

- Torbjörn Lind informerade om etableringsläget. Efter en avvaktande 

april och majmånad så har åter nya förfrågningar inkommit, fram för 

allt efter semestern. De intressenter som fanns sedan innan har också 

visat fortsatt intresse att gå vidare i samtalen. 
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- Torbjörn Lind informerade om det fortsatta arbetet med etablering av 

internationell flyglinje. Med anledning av corona så har branschen 

drabbats av en helt ny situation vilket innebär både nya utmaningar 

såväl som nya möjligheter. Arbetet fortskrider. Ronneby kommun för 

också en löpande dialog med Trafikverket kring anläggande av nytt 

mötesspår i anslutning till Kallinge. Syftet är att det nya spår som 

skall anläggas möjliggör en framtida tågstation i anslutning till 

Ronneby Airport. Vi för också i samband en löpande dialog med 

Swedavia, F17 och Fortifikationsverket. 

2. Fokusområden 2020-2022 

- Uppdaterad Näringslivsplan finns nu tillgänglig via Ronneby.se. 

Finns också att tillgå i en mindre tryck upplaga. 

3. Gemensamma rapporter 

- Lotta Emanuelsson informerad om läget inom handel. Efter en 

besvärlig vår så har de flesta haft en bra sommar omsättningsmässigt. 

Vissa branscher med anknytning till hem, fritid och trädgård har haft 

en mycket bra omsättning. Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer har varit god och fungerat väl över lag. 

- Ronny Johannesson informerade om läget i tillverkningsindustrin. 

Efter för många en turbulent vår så har läget ljusnat betydligt. De 

stödformer som beslutats på riksnivå har för många varit till stor 

hjälp. Vissa branscher har även under våren inte känt av någon 

nedgång. Bilden inför hösten är försiktigt optimistisk. Inga större 

varsel är i nuläget kända. 

- Tommy Ahlqvist informerade om kommunens organisation. 

Enheterna för Mark och Exploatering samt Strategisk utveckling är 

fullt ut på plats. Utredningsarbete kring en framtida 

koncernövergripande förstärkt inköpsorganisation är pågående med 

sikte mot genomförande under hösten 2021. Organisationsskiss, se 

bilaga. 

- Torbjörn Lind informerade om kommunkoncernens 

utvecklingsarbete för att förbättra företagsklimatet. Detta är ett 

uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige och inkluderar 

samtliga verksamheter i kommunkoncernen. Detta kommer att 

rapporteras mer i detalj vid nästkommande näringslivsråd.  

4. Frågeställningar från näringslivet 

- Nedläggning av labbet för vattenskärning/3D kommer att avslutas 

under 2020. Maskinparken är nu såld och/eller övertagen av 

gymnasieskolans teknik/verkstadsprogram. 
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5. Övriga frågor 

- Frågan kring hur vi i nuläget skall hantera de schemalagda möten 

med näringslivet som brukar genomföras av KSO och 

Näringslivschef diskuterades på mötet. Mötet var eniga om vikten att 

dessa genomförs så långt som möjligt men med anpassning till nu 

rådande omständigheter som kring personliga möten. 

- Näringslivsrådet utser årligen de personer som 

belönas/uppmärksammas för sina insatser för näringslivet. 

Nominerade presenterades för rådet varav 2 utsågs enhälligt för 2021. 

Dessa kommer att presenteras i samband med presskonferens den 9 

oktober kl 11:00.  

- Guldeken 2020 kommer att genomföras under hösten. Datum är satt 

till den 27 november. Under vilka former beslutas senare under 

hösten, allt beroende av hur läget med smittspridning och därav 

följande restriktioner utvecklas. 

- Frågan kring upplevd otrygghet i kommunen har aktualiserat under 

senare tid. Finns nu på agendan med lite olika ingångsvärden för hela 

näringslivet. Kenneth Mikaelsson som är väl insatt i ämnet höll en 

mycket intressant och upplysande föredragning i ämnet med 

åtföljande diskussion i rådet. Bifogas som bilaga. 

  

 

Vid anteckningarna 

Torbjörn Lind 

Näringslivschef 


