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Näringsliv/Kommunikation
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Miljö & Byggnadsförvaltningen
Svenskt Näringsliv

Aktuella Näringslivsfrågor
-

Johan Dalén, Svenskt Näringsliv, presenterade sig själv som ny
regionchef i Blekinge. Han visade också en färsk undersökning om
nuläget i näringslivet. Bifogas anteckningarna.

-

Anette Andersson, Miljö & Byggnadsförvaltningen berättade om det
pågående arbetet med digitalisering av bygglovsprocessen i syfte att
förenkla och korta handläggningstiderna. Processbeskrivning bifogas
anteckningarna.

-

Annika Sandqvist, Näringslivsutvecklare, presenterade vår
gemensamma samverkansorganisation, Tillsammans för Ronneby,
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affärsplan och platsutvecklingsfond. Presentation bifogas
anteckningarna.
-

Torbjörn Lind informerade om:
Företagsakuten: Verksamheten upprätthålls fortsatt men i nuläget i
mindre omfattning. Från årsskiftet har ett 30-tal ärenden handlagts.
Företrädesvis hjälp med ansökningar av de olika företagsstöd som är
kopplade till corona. Restaurangbranschen dominerar men även
företag inom besöksnäring och handel finns med. Vi avvaktar vad
som händer under våren för att kunna möta det behov som finns.
Etableringsläget: Fortsatt stort intresse för etablering på
handelsområde Viggen där vi under kvartal 2 har 20.000m2 med
detaljplan klar. Gärdet med ny detaljplan under kvartal 2 som
omfattar c:a 100.000m2 har många intressenter. I nuläget är drygt
hälften av ytan markanvisad.
Internationell flyglinje: Samtal pågår med internationellt flygbolag.
Kan vara på plats under våren. Detta sker i samverkan med
Kalmar/Öland Airport och destination är Franfurt.

2.

Fokusområden 2020-2022
-

Uppdaterad Näringslivsplan finns nu tillgänglig via Ronneby.se.
Finns också att tillgå i en mindre tryck upplaga.

-

Förslag till revidera plan för fokusområde 2021-2023 presenteras vid
kommande möte. Denna plan kommer att omfatta hela
Näringslivs/Kommunikation.

3.

Gemensamma rapporter
-

Arbetet med uppdrag 9 från KF är pågående. Uppdraget omfattar
samtliga kommunal förvaltningar och dotterbolag och syftar till
förbättrat företagsklimat. Som en del i detta har under januari 550
näringslivsplaner skickats ut. Denna är nu kompletterad med
skrivningar om hantering av myndighetsärenden och en beskrivning
av den politiska beslutsprocessen. Torbjörn Lind samordnar
uppdraget.

-

Uppbyggnaden av den politiskt beslutade enheten för strategiskt
inköp pågår och skall vara genomförd under året. Utbyggnad av Ehandel är också en del i detta arbete. Uppdraget ligger hos Tommy
Ahlquist. Tommy informerade också om att de områden som under
året är prioriterade i koncernledningsgruppen är
Kompetensförsörjning, Digitalisering och Näringslivssamverkan.
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Frågeställningar från näringslivet.
-

5.

Inga frågor förelåg.
Övriga frågor

-

Inga övriga frågor förelåg.

-

Nästa möte 20210413

Vid anteckningarna
Torbjörn Lind
Näringslivschef

