Lotten Svensson

Sammanställning workshop Torsås 11/11-2015
1. Boende 18 poäng
Bostadsbyggnation
Bygga bostäder
Investera i en attraktiv boendemiljö med moderna lösningar för pendlare
Utveckla – bygga bostäder gärna nära havet
Redovisning från gruppen:
Vad är det som krävs?
Attraktiva lägen, (Djursvik, Bergkvara, Poslenkvarteret, Ragnabo)
Vilka samverkar? Banken, näringsliv, kommun
Målet: attraktivare kommun
1:a steget: någon föreslår idén
2. Infrastruktur 16 p
Värdsledande digitalisering (infrastruktur)
Infrastruktur (bredband)
Fiber i hela kommunen
Infrastruktur – vägar, bussar, fiber
Redovisning från gruppen:
Fiber: för företag och landsbygd
Mobiltäckning i kommunen
Digitalisering
Vägnät, E22 inom kommunen Torsås samhälle
Kommunikation – pendlaröversyn
3. Pärlan i sydost 5 p
Torsås- pärlan i sydost
Redovisning från gruppen:
Goda ambassadörer
Service och handel
Studenter – boende
Attraktiva jobb
Marknadsföra – hur, vad
Kommunen har för lite mark
Ett gott liv i en livskraftig kommun
1. Vad betyder det?
2. Vad hindrar oss från?
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4. Livskvalitet – levande landsbygd
Gröna näringar – en tillgång (4p)
Att våga göra förändringar som leder till förbättringar – kan vara politiskt obekvämt (4p)
5. Satsningar
Besöksnäring – vatten/hav, skog (fiske, jakt mm) (3p)
Kraftig satsning på företagsetablering genom mycket attraktiva villkor och resurser för
marknadsföring (3p)
6. 2 poäng
Kompetensförsörjning
Utbildningsbehov
Karriärvägar
Attraktiv utbildning
Ungdomsarbetslöshet (utbildning)
Företagsnätverk
Kommunikationer
Föredöme integration nyanlända
7. 1 poäng
Turism
Golfklubben en del av kommunen
Kommunikation (Kalmar, Karlskrona mm)
Sommarjobbsgaranti
Ta tillvara på kommunens kompetens
Utåtriktade åtgärder att rekrytera nya företag
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
Vart ska vi? Mål
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Idéer utan poäng
Nya företag inflyttning – marknadsföring
Ännu bättre samarbetsanda i Torsås, Företag- service- kommun- föreningar
Investera och stöd till positivt näringslivsklimat genom samarbete och existerande företag och TFC (tillför
ännu mer)
Nytt avtal TFC-kommun
Ta vara på landsbygdens möjligheter
Nätverk för grupper (undergrupper)
Gemensamma mål
Tappa av befintliga företags ”hinderbana” till kommunen. Vet kommunens tjänstemän och h politiker vad
företagarna ser som största utmaningar?
Lokal upphandling
Statlig och regional service
Satsa ytterligare på turismen
Dialog för prioritering
Fler bostäder
Nya lägenheter i centrala Torsås
Bostäder
IT-infrastruktur. Fiber, inte radion. Vi ligger efter (tänk Mönsterås)
It-företag utbyggnad (fiber)
Infrastruktur buss, tåg till grannkommuner
Släpp lös kommunens entreprenörer och ge dem förutsättningar
Föreningsstöd
Öka inflyttning – attraktiva boenden
Kommunikationer i arbetsmarknadsregionen
Konkretisera behovet av infrastruktur
Infrastruktur
Kultur
Fler företag (besöksnäringen)
Ny dragning av E22:an (nybyggnad)
Inflyttning marknadsföring kust, skog
Fungerande mobiltäckning i hela kommunen
Kommunens marknadsinnehav bör öka
Sälj kustnära boende
Enlig Charlotta Melander så etablerar sig företag där det finns kunder, d.v.s. där de vill bo (attraktiva
boendemiljöer och bostäder!)
Natur – skogen, havet, slätten, samhället
Synliggöra lantbruksföretagen – berätta vilken betydelse vi har
Kommunikation
Företagslots
Realistiska aktiviteter, start och mål!
Fritidssysselsättning
Äldreboende (rotation på bostäder)
Kommunutvecklaren
Lyckad integration
Helhetsgrepp i integrationsfrågan
Kommunikation extern och intern
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Omvärldsbevakning
Utveckla, utveckla, utveckla, utveckla!
Kartlägga kompetensförsörjningsbehovet
Våga ta in ”nya” externa personer för att skapa nytänkt
Skola – näringsliv
Partnerskap
Torsås kommun – viljan att vara bäst
Ta vara bättre på befintliga resurser
Utbildning – dagis, förskola, grundskola, gymnasieskola, högskoleutbildningar
Utveckla samverkan med akademin, bli föredöme, (Linneus tech center)
Ordentlig science park investering med samarbeten med universitet m.fl.

