Skapad
2016-09-12

Författare
Sofie Nyström

Projektnamn
Näringslivsrådet
Förvaltning
Förvaltning för ledning och admin.

Sida
1
Dokumenttyp
Minnesanteckningar

Näringslivsrådet i Torsås kommun – minnesanteckningar
Plats:
Datum:

Missionskyrkan i Torsås
2016-09-12, klockan 9-12

Närvarande:

Politik

Henrik Nilsson-Bokor (S)
Roland Swedestam (S)
Martin Kirchberg (SD)

Kommunala tjänstemän

Håkan Petersson, kommunchef
Martin Storm, samhällsbyggnadschef
Sofie Nyström, kommunutvecklare
Kent Frost, VD TFAB och TFAB

Företagare

Alex Åkesson, Åkesson Bygg
Ulla Gustafsson, Kulturskolan och egen företagare
Lena Ovesson, Spring systems
Patrik Nilsson, PST
Ingela Övgård, Övraby Lantgård AB
Lars Hammare, Utbildning AB

Torsås Företagscentrum

Frida Portin, verksamhetschef

Inbjudna gäster/föreläsare

Anna-Kristina Van Craen, koordinator Tekniknod sydost LNU
Annika Persson, klimat- och energisamordnare
Inledning
Lena Ovesson, sammankallande i Torsås Näringslivsråd, inledde med att hälsa alla välkomna till
mötet.
Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom, godkändes och lades därmed till
handlingarna.
Dialog fördes kring representation från handeln i Näringslivsrådet. Handelsnätverket inom TFC
fick i uppdrag att själva utse en representant.
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Lägesrapport, laget runt
Medverkande på mötet berättade kort om vad som var på gång just nu inom respektive
organisation.
Dagens tema företagsetablering
God företagsetablering kan betyda olika för olika personer och därför ägnades några minuter till
att formulera tre ord som svarar på frågan; Vad menar jag med en god företagsetablering?
Följande ord listades:
 Tillgänglighet, processen
 Nätverk, finns men kan bli bättre
 Känt, marknadsföra/informera
 Företagsvänliga
 Goda exempel
 Hemsidan, informativ men inte handledande
 Plan för etableringar - mark/lokaler
 Kringtjänster – behov/tillgänglighet (YH?)
 Snabba beslut, slipa processen och framförhållning
 Kommunal etableringshjälp
 En väg in – alla vägar in (TFC och kommunen), uppföljning
 Välkommen
 Bostäder – attraktiva
 Lokal marknad
 Infrastruktur
 Från idé till produkt, d.v.s. en tydlig intern och extern processkarta
Efter diskussion kring ordens betydelse, befintliga styrkor i Torsås och vilka delar som behöver
utvecklas lyftes följande delar fram som särskilt viktiga att arbeta vidare med:
-

Från idé till produkt – identifiera och tydliggöra processerna
Lokal marknad
Kringtjänster – behov/tillgänglighet
Plan för etableringar – mark/lokaler
Känt, marknadsföra/informera

Flera punkter har kommunen rådighet över men för att skapa en god företagsetablering gäller det
att alla känner och tar ansvar utifrån sin position.
Linnaeus Technical Centre
Anna-Kristina van Craen, Linnaeus Technical Centre, var inbjuden till näringslivsrådet för att
berätta om tekniknodens arbete med att skapa nätverk och samarbeten mellan teknikföretag och
akademin. Anna-Kristina arbetar som koordinator på tekniknod Sydost i Torsås, där ett av
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syftena är att minska det mentala avståndet mellan universitetet och teknikföretagen för att locka
till kompetensutveckling.
Under hösten arrangeras ett antal nätverksträffar och utbildningar, se mer information på lnu.se.
– Det handlar om att skapa nätverk som utvecklar och där man utvecklas, framhöll AnnaKristina. I Torsås finns starka nätverk som går under benämningen ”Torsåsmodellen”. Den
handlar om att hjälpa varandra och vara prestigelös och detta är en faktor som bidrar till god
företagsetablering.
Hållbar kommun
Annika Persson-Åberg var också inbjuden till mötet för att presentera ett projekt som
kommunen arbetar med utifrån målet om att vara en fossilbränslefrikommun 2030. Kommunen
har fått projektmedel till semiladdare för elfordon. De flesta av dessa kommer att placeras i
anslutning till kommunens verksamheter för att möjliggöra kommunala elbilar. I projektet ingår
också en snabbladdare som Annika ville föra dialog med näringslivsrådet om avseende placering.
För utveckling och tillväxt
Den 29 september, klockan 16.00-20.00 planeras den första av tre tankesmedjor som
näringslivsrådet tidigare bjudits in till. Tankesmedjorna/mötena syftar till att fortsätta skapa
handlingskraft utifrån de behov och förbättringsområden som näringslivsrådet tidigare lyft fram.
Till det första mötet är näringslivsrådet och kommunens centrala ledningsgrupp inbjudna. I steg
två breddas perspektivet och då bjuds även representanter från Kalmar och Karlskrona in. Målet
är att lägga grunden till en bred förankrad handlingsplan för tillväxt- och utvecklingsarbetet i
Torsås.
Nästa möte
Nästa möte är fredagen den 18/12, klockan 9-12. Temat för det mötet är Boende.
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