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Näringslivsråd 

 

Datum 2019-11-12 

Tid 17:00-19:30 

Plats Stadshuset 

Deltagare  
Roger Fredriksson  
Kenneth Mikaelsson 
Magnus Pettersson 
Tim Aulin 
Amani El-Ali 
Torbjörn Lind 
Ronny Johannesson 
Tina Tedenlid 
Tommy Kalmteg 
Joakim Persson 
Kina Linder 
Linda Jakobsson 
 
Angelica Coleman 
Teo Zickbauer 
Lotta Emanuelsson 
 

 
M, Ordförande 
C 
S 
SD 
S 
Näringslivschef 
VD-gruppen/Ronneby Handel 
Ronneby Företagsgrupp 
Kommunbygderådet 
Bräknebygden AB 
AF 
Företagarna  
 
Näringslivsutvecklare 
Upphandlingssamordnare 
Destination Ronneby 

   

1. Aktuella Näringslivsfrågor 

- Teo Zickbauer informerade kring kommunens ramavtal och vilka 

volymer som upphandlas lokalt/Regionalt samt upphandling av 

markentreprenader. Se bifogat material. 

- Lotta Emanuelsson informerade om den nya appen, Destination 

Ronneby, som lanseras den 16/11. Konceptet bygger på att samla så 

mycket relevant information om Ronneby som möjligt och presentera 

i en kanal. Se bifogat material. 

- Torbjörn Lind informerade om den nya organisationen som nu är 

beslutad, Näringsliv-kommunikation. Se bifogat material. 

- Torbjörn Lind och Angelica Coleman redogjorde kortfattat kring 

läget angående de aktuella projekt som drivs inom verksamheten. Se 

bifogat material 
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2. Fokusområden 2019-2021 

- Förslag till formulering för de nya fokusområdena Besöksnäring och 

Evenemang presenterades. Dessa kommer att ingå i 

näringslivsstrategin. Dokumenten bifogas separat i utskick av 

mötesanteckningar med uppmaning till rådets medlemmar att 

inkomma med synpunkter kring utformning och innehåll. Kommer 

att behandlas vid nästkommande möte. 

3. Gemensamma rapporter 

- Ronny Johannesson informerad om läget för Ronneby Handel. Vi 

kan med glädje konstatera att de akuta ekonomiska problem som 

förelegat nu är lösta genom ekonomiskt stöd från föreningens 

medlemmar. Föreningen blickar nu fram åt med att bredda 

medlemsbasen och införa nytt system för presentkortshantering. 

4. Frågeställningar från näringslivet 

- Teknikcollege, komplettering av styrgrupp pågår. Torbjörn Lind 

kommer att ingå i den nya konstellationen. Pågår diskussion 

angående att koppla labben för vattenskärning och 3d- print till 

verksamheten vilket skulle innebära att dessa faciliteter fortsatt är 

tillgängliga för vårt lokala näringslivs. Strukturen kring 

Teknikcollege presenteras när den är klar. Roger Fredriksson 

informerade om att det i länet pågår ett arbete kring att organisera ett 

Byggcollege där Ronneby initialt kan ha en roll. 

- Ombyggnation centrum. Planerade åtgärder 2020 är dubbelriktning 

av Kungsgatan mellan Drottninggatan och Västra Torggatan. 

Översyn av trafikinformationsskyltar i centrum kommer också att 

genomföras. Medel finns avsatta för utredning under 2020 som grund 

för ny åtgärdsplan för fysisk centrumutveckling. 

5. Övriga frågor 

- Julgranar kommer genom kommunens försorg att sättas upp som 

tidigare! 

- Placering av framtida muséum är ännu inte beslutad. Frågan är under 

utredning. 

- Utbyggnad av bredband på landsbygd pågår. Överenskommelse 

mellan Miljöteknik och IP Only kring fördelning är gjord. 

- Kina Linder informerade kring AF,s nya tjänst till stöd för 

rekrytering. Finns nu att tillgå som länk via Ronneby kommuns 

hemsida. 

- Förslag till mötesdatum för Näringslivsrådet 2020. 

25/2, 21/4, 9/6, 8/9 samt 10/11  Tid 17:00-19:00 
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Inbjudan skickas ut via outlook. 

  

 

Vid anteckningarna 

Torbjörn Lind 

Näringslivschef 


