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Näringslivsrådets fokusområden 

2018-2020 

 

Fokusområdena utgår från den av Kommunfullmäktige beslutade, Vision 

Ronneby, med därtill kopplade strategiska målområden.  

 

Näringslivsklimat 

Ronneby kommun skall erbjuda en hög och väl utvecklad företagsservice 

och verka för att näringslivet ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling 

och tillväxt i hela kommunen. Näringslivet ska uppmärksammas som 

grunden för allas vår ekonomi och genom dialog ges möjlighet att vara 

delaktiga i samhällsutvecklingen. Mål är uthållig placering bland de 100 

högst rankade kommunerna. 

Indikator: Svenskt Näringslivs årliga ranking av näringslivsklimat. 

Mål:     2018 – 100,     2019 – 80,     2020 - 60  

 

Företagsservice 

I hanteringen av företagsärenden skall kommunen erbjuda effektiv 

handläggning, hög service, gott bemötande och hög tillgänglighet.  För att 

följa upp detta görs löpande mätning av kommunens myndighetsutövning 

gentemot företag.  Mätningen görs inom områdena: Brandtillsyn, Bygglov, 

Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Genom att aktivt arbeta med 

löpande effektivisering av handläggningsprocesserna det långsiktiga målet 

att tillhöra de 10 högst rankade kommunerna i Insikts årsmätning. 

Indikator: NKI 

Mål:     2018 – 73,     2019 – 76,   2020 – 80, 

 

Nyföretagande 

Ronneby kommun har historiskt en låg nivå i antal nystartade företag i 

förhållande till antal invånare. För att öka nyföretagandet ger Ronneby 

kommun aktivt stöd till Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet samt 
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driver verksamheten SEFI i samverkan med AF som är en 

accelerator/inkubator för nyanlända entreprenörer. Långsiktig målsättning är 

att Ronneby kommun skall uppnå rikssnittet vad gäller nystartade företag per 

10.000 invånare. 

Indikator: Statistik SEFI antal certifierade företag 

Mål:     2018 – 10,     2019 – 15,     2020 – 15 

Indikator: Statistik UF, antal elever/årskull gymnasium 

Mål:     2018 – 30%,     2019 – 40%,     2020 – 50% 

Indikator: UC årsstatistik antal nystartade företag 

Mål:     2018 – 160,     2019 – 170,     2020 - 180     

 

Nya arbetstillfällen, etablering nya företag/lokal tillväxt 

Kommunkoncernen och företagarföreningarna skall tillsammans aktivt verka 

för etablering av nya företag i kommunen samt tillväxt i vårt befintliga 

näringsliv. Kommunen har fortsatt en hög prioritering på aktivt 

etableringsarbete vad gäller samtliga branschområden i hela kommunen. 

Långsiktig målsättning är att antalet totala arbetstillfällen i kommunen skall 

överstiga 12.000. 

Indikator: Antal nya arbetstillfällen kopplade till nya etableringar såväl 

som expansion av befintliga verksamheter. 

Mål:     2018 – 100,     2019 – 70,     2020 - 70 

 

Centrumutveckling, lokal BID-process 

Utveckling av centrum är ett område med hög prioritet. Lokal 

utvecklingsgrupp har bildats i samverkan mellan Ronneby Kommun, 

Ronneby Handel och de lokala fastighetsägarna inom det område som 

gemensamt definierats, (centrum, Karlshamnsvägen, Handelsområde 

Viggen).  Målsättning en ökad attraktivitet av vår stadskärna och en positiv 

utveckling av handelsindex. 

Indikator: Antal nya etableringar kopplat till handel och service 

Mål:     2018 – 5,     2019 – 7,     2020 – 10 

Indikator: Svensk Handels årliga mätning av försäljningsindex totalt. 

Mål:   2018 – 80,     2019 – 85,     2020 – 90, 
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