
Företagsetablering i 
Ronneby Kommun





Vision (tagen av KF 2011) 

År 2020:
- tycker företagen i Ronneby kommun att kommunen är bland de 50 bästa i landet som 
plats när det gäller att driva och utveckla företag. Entreprenörskap och företagande 
värderas högt i kommunen, och många nätverk har utvecklats där företag samverkar för 
ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Kommunen arbetar aktivt för att medverka 
till att alla Ronnebybor känner en stolthet över kommunen som framgångsrik 
företagskommun.
- tycker företagen i kommunen att den kommunala ärendehanteringen fungerar bra. Man 
får snabba besked om ärendenas behandling, och handläggningstiderna upplevs som 
korta. Bemötandet präglas av respekt, tillit och förtroende.
- anser företag med över 50 anställda att de har en bra rekryteringsbas genom en 
framgångsrik och effektiv utbildning. Såväl personalfortbildning som nyrekrytering sker i 
huvudsak inom kommunens geografiska område, och samverkan mellan företag och 
kommunala utbildningsanordnare fungerar obyråkratiskt och effektivt.



Vision (tagen av KF 2011)

År 2020:
- har företag med 5-49 anställda tillgång till snabba och effektiva företagarutbildningar 
med inriktningar som stärker företagens möjlighet att utvecklas och växa. Komunen
medverkar till att företag snabbt kan expandera i ändamålsenliga lokaler eller bygga egna 
lokaler.
- har fler företag med 1-4 anställda en snabbare tillväxt än i riket i övrigt. Faktorer som 
genererar denna tillväxt är en effektiv företagarutbildning och affärsnätverk som stärker 
småföretagens konkurrenskraft.
- är Ronneby kommun bland de 50 bästa kommunerna när det gäller nyföretagande. En 
större andel Ronnebybor startar företag som överlever på tre års sikt än jämförbara 
kommuner i Sverige.
- är Ronneby kommun känd som en attraktiv etableringsort. Nya företagsetableringar sker 
genom samarbete mellan befintliga företag, som använder sina affärskontakter till att 
sprida information om Ronnebys positiva företagsklimat och kommunen.





Viktigaste åtgärderna i kommunen 
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Öka	kommunens	attraktionskraft

Bättre	förståelse	hos	tjänstemän	och…

Snabbare	handläggning

Bättre	på	att	stimulera	nyetableringar

Bättre	dialog	mellan	kommunen…

Utbilda	elever	om	företagens…

Ökad	tillgång	till	bostäder

Fler	företagsbesök

Bättre	information	till	företagen

Låta	fler	privata	företag	driva…

Sänkt	kommunalskatt

Annat,	vad

Sverige

Blekinge	län



Guldläge för etablering



Handelsområde Viggen
• Beläget vid E22, väg 

27 

• Lämpar sig för 
handel och logistik

• Ca 165 000 personer 
bor inom 50 km 
radie

• 22 000 fordon 
passerar dagligen 
området



Östra infarten



Vad har vi gjort?
Tydliga långsiktiga mål samt medvetna satsningar. Envishet & uthållighet!

INTERNT
• Lyfta	upp	näringslivsfrågor	på	

agendan.	
• Inkludera	hela	kommunkoncernen	t	

ex	via	FCG/KCG.
• Medverka	på	APT.
• Pågående	chefsutbildning.
• Prioritera	företagsärenden.
• Service/bemötande,	ansikte	utåt.
• Stolta	kommuntjänstemän.

EXTERNT
• Nätverkande	t	ex	skapa	mötesplatser.
• Dialogmöten	t	ex	företagsbesök.
• Näringslivsråd.
• Kommunikation,	medveten	och	

regelbunden.
• Gemensamma	aktiviteter	t	ex	mässor.
• Konkreta	åtgärder	t	ex	Business	

Ronneby,	SEFI,	NFC	och	UF.
• Utvecklingsprojekt	t	ex	förstudie	

flyglinje.
• Företagsservice	med	e-tjänster.



Organisation/struktur Etableringsfrågor
• Inflöden, kommun + externt
• Strategisk grupp
• Lotsgrupp, rådgivning

• Roller: näringslivskontor, tekniska kontoret, miljö & bygg, ABRI
• Exploateringsingenjör
• Processkartläggning


