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Näringslivsråd i Torsås kommun
Plats:
Datum:

Torsås Företagscentrum
2015-11-11

Närvarande:
Henrik Nilsson-Bokor (S), Roland Swedestam (S), Mats Olsson (KD) ersättare för Mona Magnusson (M),
Sten Bondesson (C) ersättare för Christofer Johansson (C), Martin Kirchberg (SD), Håkan Petersson
näringslivschef/kommunchef, Martin Storm samhällsbyggnadschef, Ingla Övgård Övraby Lantgård AB,
Lena Ovesson Spring Systems, Patrik Nilsson Plåt och Spiralteknik, Lasse Wastå Möre Golfklubb, Ulla
Gustafsson Stage4you, Lars Hammare Utbildning, Kenneth Lundin Torsås Företagscentrum (ordf.),
Frida Portin Torsås Företagscentrum (verksamhetschef).
Ej närvarande:
Magnus Andersson (TFAB/TBAB), Peter Johansson (Johanssons delikatesser), Alex Åkesson (Åkessons
Bygg), Mathias Stockman (Swedbank)
Dagens inspiratör/workshopledare: Lotten Svensson VD på Lotten&Compay Creating
GoodBusiness, men arbetar också på Skövde högskola.

Minnesanteckningar
Syftet med rådet är att i dialog med förankring skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv med lokal
tillväxt. Det uppnås genom en långsiktig näringslivspolitik med fokus på strategiska frågor. Diskussioner
kan vara kring infrastruktur, planfrågor, utbildning och företagsklimat. Rådet och dess utveckling ska hålla
en kvalitativ hög nivå med sikte på utveckling.
Rådet är ingen formell instans, det är ett nätverk av företagare och kommunrepresentanter. Mötena ska
hållas kvartalsvis. De är inte beslutande, beslutsfattandet sker i ordinarie beslutsform.
Minnesanteckningarna är offentlig handling och ska spridas i nätverk, samt publiceras på kommunens
hemsida. Henrik Nilsson-Bokor välkomnade alla till första Näringslivsråd mötet. Dagen inleddes med att
varje deltagare presenterade sig kort och i vilken roll den deltog i på mötet.

Lotten Svensson berättade, reflekterade men framförallt inspirerade till ”Platsen som resurs” och behovet
av att samarbeta och hitta (ny) samarbetsformer. Vilken betydelse har platsen för utveckling av
strategiska resurser som leder till varaktiga konkurrensfördelar?
Resan mot ett gemensamt mål startade med ”post-it lappar” övningar. Där vi skapade en nulägesanalys
och prioriteringar på det vi tillsammans tycker är de viktigaste fokus områdena att bygga vidare på.
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Dessa är:




Bygga/Boende
Infrastruktur (vägar, bussar, fiber, mobil)
”Pärlan i sydost”, inkl. punkterna 4 och 5 som är Livskvalitet-levande landsbygd och satsningar
inom besöksnäring och företagsetablering.

Synpunkter från gruppen Bygga/Boende
Behov av attraktivt boende
 Vid havet (exempelvis Ragnabo, Bergkvara, Djursvik)
 Centrala lägenheter
Idag saknas attraktiva och bekväma boendeformer för de som vill lämna sitt hus. Attraktiva
boendealternativ saknas även för potentiella nya invånare. Attraktivt och bra boende marknadsförs
genom inredningstidningar, företag som IKEA mm. Attraktiva boenden genererar arbetstillfällen och fler
invånare.
Samarbetspartners för att arbeta med detta: Kommunen, näringslivet och bankerna.
Vilka som deltog i grupp 1: Ulla Gustafsson, Martin Storm, Roland Swedestam, Lars Wastå Mathias
Stockman (invald).
Steg 1: Kommunen håller i taktpinnen.

Synpunkter från gruppen Infrastruktur
Behov av
 Fiber (snabb uppkoppling) i hela kommunen, både för företag och surfande invånare.
 Alternativ till Telia?
 Mobiltäckning i hela kommunen
 Utmana i att se digitaliserings möjligheter
 E22 – säker och snabb
 Få bort tung trafik genom Torsås samhälle
 Bra pendling speciellet mot Kalmar och Karlskrona
 Bilpooler och el-stolpar.
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Vilka som deltog i grupp 2: Kenneth Lundin, Lars Hammare, Mats Olsson, Sten Bondesson, Martin
Kirchberger, Ingla Övgård, Patrik Nilsson, Kenneth Lundin.

Synpunkter från gruppen ”Pärlan i sydost”
Vi har en bra slogan ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”. Dock behöver den kläs med ord, så den får en
kraftfull, begriplig och tilltalande innebörd. Undersök var den betyder för olika målgrupper så som
invånare gammal som ung, företagare mm. Skapa goda ambassadörer för vår kommun.
Denna grupp kommer också att få arbeta med områdena:
 Livskvalitet – en levande landsbygd
 Satsningar på besöksnäring (vatten/hav, skog…) och kraftiga satsningar på företagsetablering
genom attraktiva villkor.
Vilka som deltog i grupp 3: Henrik Nilsson-Bokor, Håkan Petersson, Lena Ovesson och Frida Portin.

Övrigt
Håkan Petersson kommer också få ta och fundera på hur rådet kan hantera de övriga områden som fick
lägre prioritering, så som:















Kompetensförsörjning
Utbildningsbehov
Karriärvägar
Attraktiv utbildning
Ungdomsarbetslöshet (utbildning)
Företagsnätverk
Kommunikationer
Föredöme integration nyanlända
Turism
Golfklubben en del av kommunen
Kommunikation (Kalmar, Karlskrona mm)
Sommarjobbsgaranti
Ta tillvara på kommunens kompetens
Utåtriktade åtgärder att rekrytera nya företag
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Pensionärspool
Ambassadörskap
Marknadsför Torsås på bostadsmarknaden i Kalmar och Karlskrona
Industrigymnasium + KY, samverkan industri och kommun
Använda resurser runt omkring oss – högskolor, nätverk, EU-pengar

Alla grupperna fick hemläxa där vi ska fördjupa oss i uppgifterna och tänka långsiktigt. Hur kan vi arbeta
för att nå målet? Redovisning vid nästa träff. Grupperna blir att arbete som utskott.
Nästa års möten är planerade:
4/3 på Spring system
2/6 i kommunens lokaler
16/9 lokal ej bestämd
Anteckningarna skrivna av Frida Portin, Torsås Företagscentrum
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