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Agenda: 

 Välkommen. Mötet öppnas.  

 Politisk presentation 

 Rådets syfte, innehåll och framtid 

 Näringslivsstrategi 

 Aktiviteter och seminarier 2019  

 Utvecklingsprojekt 

 Mötesdatum 2019 

 Övriga frågor 
 
Sammanfattning från verksamheterna finns som bilaga (1). 

 
 
Politisk presentation 
Enligt inrådan av rådets medlemmar har antalet tjänstemän och politiker reducerats till Näringslivsrådet 5/2. 
Ordförandeskapet var en del av den politiska överenskommelsen och Jenny Elander Ek välkomnas som ny 
ordförande. Med från den politiska sidan finns även oppositionsråd Per Hollertz. Näringslivsutvecklare och 
samordnare finns på plats på tjänstemannasidan. 

 
Politisk mandatfördelning i kommunfullmäktige: 
  
 (M)     7        (S)     10         (NB)  2  
 (C)     6        (V)       2          (SD)  5 
 (KD)  1        (LpO)   2 
 
Kommunalråd är Ted Starkås (S) och Jenny Elander Ek (C) 
Oppositionsråd är Per Hollertz (M) med Anna Nilsson (M) som ersättare. 

 
 
 
Rådets syfte och innehåll 
Rådets syfte är att verka för kommunikation och samverkan.  
Samverkan - mellan företag och samverkan mellan politik, kommun och näringsliv.  
Kommunikation - information in i forumet och information ut från forumet, in/ut till 
verksamheternas eller föreningarnas medlemmar. 
 
I rådet diskuteras både större och mindre frågor för att hantera utmaningar och verka för att 
Valdemarsvik blir en kommun och en trakt utvecklas och som omtalas positivt. Tillsammans 
verkar medlemmarna för att företagare, branschrepresentanter, tjänstemän och politikerna ska 
samarbeta och spegla samma bild av kommunen. Rådet ska känna delaktighet i kommunens 
utvecklingsfrågor och projekt. Tillsammans bidrar medlemmarna till att skapa bra kontaktytor där 
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många bidrar, kommer till tals och känner sig delaktiga på olika sätt. Gnosjö-andan á la 
Valdemarsvik.  
 
Rådets medlemmar föreslog att nya medlemmar kan välkomnas och Näringslivssamordnare fick 
uppdraget att kontakta tänkbara representanter. Dels för företagare på hantverkssidan; Daniel 
Carlström och dels en större arbetsgivare i norra kommundelen, Ringarums Buss (Stångåbuss). 
 
Rådet träffas 4-5 gånger per år. Värdskapet för rådets möten varieras. Plats och tid kan variera 
beroende på vem som är värd för mötet. Näringslivsavdelningen är sammankallande. 
 
 
 
Näringslivsstrategi 
På uppdrag av politiken har näringslivsavdelningen fått i uppdrag att skissa på en 
näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin är menad att fastställa kommunens viljeinriktning och 
övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet. Strategin syftar till att klargöra Valdemarsviks 
kommuns prioriteringar i arbetet med att främja ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat. 
Strategin tar sin utgångspunkt i det överordnade styrdokument som gäller för Valdemarsviks 
kommun: Vision 2025. 
 
Näringslivsstrategin är under bearbetning och skall hanteras i presidiet innan rådets medlemmar 
får ta del av helheten och komma med viktiga inspel. I den skiss som finns i dagsläget, och som 
visades för rådets medlemmar, fanns följande. 
 
Valdemarsviks kommun, skall i sitt näringslivsfrämjande arbete, fokusera på tre prioriterade 
områden där målen är att bli en kommun:  
 

- attraktivt företagsklimat och välkomnande boende- och besöksmöjligheter 
- aktivt och dynamiskt arbete med kompetensförsörjning och integration 
- kommunen tar hänsyn till näringslivets behov i planeringsarbeten 

 
Rådets medlemmar återkopplade under mötet att ordvalet och ambition ”att bli en kommun” skall 
ändras och att vi ska försöka hitta uttryck för samverkan och den speciella entreprenörsanda som 
finns just i denna kommun.  
Rådets medlemmar kommer bjudas in att tycka till om strategin inom kort igen.  
 
 
 
Aktiviteter och seminarier 2019 
Kommunen (vk), och kommunen i samverkan med andra aktörer, har planer för våren 2019. Pla-
nen och aktiviteterna utvecklas kontinuerligt. 
Se bilaga 2, bild 7. 
 
Rådet konstaterade att vi har dålig kunskap/information om alla verksamheter i kommunen och 
hur vi kan samverka eller kanske skapa kringtjänster för att nå större gemensam framgång. Till-
sammans ska rådet därför verka för att facilitera mötesplatser och events för att få till samverkan 
och dialog mellan företagare. Bilaga 2, bild 8. Näringslivsavdelningen arbetar för att främja ovan 
och enligt den plan som satts upp för 2019 (bilaga 2, bild 9-10 samt verksamhetsplan och mark-
nadsplan). 
 
Kommunikation, och plattformar för kommunikation, efterfrågades av rådet. Här finns möjligheter 
till utveckling och till en ”samlingsplats” genom den nya webbplattform som kommunen arbetar 
med och som ska lanseras i sommar. En funktion för informationsutbyte mellan företagare och 
företagare/kommun kom som förslag. Detta undersöks av näringslivsutvecklare och återkopplas.  
En separat Facebook-sida för näringslivet finns idag och här kan även företagare publicera in-
formation som kan gynna en andra (www.facebook.com/naringsliv.valdemarsvik)  
 

http://www.facebook.com/naringsliv.valdemarsvik
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På området kommunikation diskuterades även vilka kanaler som är lämpliga att kommunicera ge-
nom och att dessa skiljer sig lite beroende på bransch, ort eller andra faktorer. Här behöver det 
finnas en flexibilitet kring kanalval hos den som är avsändare för att nå en så stor massa som 
möjligt.  
Desto fler vi kan få med i samverkan, ju fler vi kan engagera, desto bättre kan vi lyckas med att 
skapa en ännu mer attraktiv kommun och fler goda ambassadörer.  
 
 
  
Utvecklingsprojekt i Valdemarsviks kommun 

 Undersökningsarbete & utvecklingsarbete  - Storgatan och centrumkärnan Valdemarsvik 

 Skola/förskola, äldreomsorg 

 Utveckla boendemöjligheter  i Ringarum samt centrumförsköning 

 Gusum, försköningsprocess rundas av 

 Fyrudden/Gryt, EU-projekt i hamnen i Fyrudden och Ekön 

 Bredbandsutbyggnad 
 
 
 
 
Nästa möte:  
9 maj kl. 9:30-12:00, Nordic Brass, värd Anders Barreng. Lunch finns att köpa på plats! 
 
 
 
Antecknare: 
Malin Österström 
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Sammanfattning från verksamheterna 
Näringslivsråd februari 2019 

Företagarna 
Vi har avslutat ett bra 2018 med lyckade evenemang såsom GDPR och LOU, båda i samarbete med 
kommunen.  
Inför 2019 planeras närmast en medlemsträff där vi får möjlighet att träffa Jenny och Malin för att 
diskutera näringslivsklimatet. 
Vi kommer även titta på en utbildning/workshop på temat marknadsföring. 
Företagarna hoppas att frukostarna även fortsättningsvis kommer att bli lika välbesökta som den första 
med tanke på att vi tillsammans med kommunen fick idén från besöket på Lekebergs kommun under 
hösten. 
Axel ersätts detta möte av John Furenbäck med anledning av tjänsteresa.  
Eleonor Wiik-Hansen 

Viken i Centrum 
I VIC håller vi för tillfället på att se över vad vi ska ordna för arrangemang under året och vilka 
arrangemang andra ordnar som vi kan haka på. Nytt för i år är att vi kommer ordna en Handelns Dag 
lördag den 6/4, där vi ordnar olika happenings i butikerna samt att det ska hända saker runt om bl.a på 
de båda torgen. Detta blir förhoppningsvis ett stående inslag ett tillfälle på våren och ett på hösten. 
Vi är också mycket glada för att det numer är fullt i nästan alla skyltfönster på gatan! 
Tony Serrano ersätter Sofia med anledning av semester. 
Sofia Vretander 

Industrin 

Nordic Brass Gusum  
Marknaden i Skandinavien förväntas minska på grund av minskat byggande och ett lägre behov av 
mässing till armaturer. Vi kompenserar volymminskningen i Skandinavien med en ökad export till 
resten av Europa. Så totalt ser det volymmässigt bra ut i 2019.  
Fortsatt satsning på vår patenterade mässingslegering Aqua Nordic, där vi ser ett ökat intresse 
speciellt från Tyskland och Italien.  
Vi har inga svårigheter att hitta personal, men vi får stå för utbildning och praktik eftersom vår 
verksamhet är unik i Skandinavien 
Anders Barreng 

CMW, Valdemarsvik 
- Mycket hög ”Orderstock”, företagets högsta sedan 2011.
- Kraftig orderingång, kul! men även besvärligt har tvingats tacka nej till en hel del order.
- Har nyanställt 4 CNC-operatörer och 1 Produktionstekniker sedan semestern.
- Har i nuläget behov av ytterligare 3-4st CNC-operatörer, svårt att rekrytera.
- Har under vintern investerat ca. 1milj och bytt hela vårt IT-system dvs. både hårdvara och mjukvara
samt även bytt samtliga kablar.
Christer Hultgren

Fastighetsägarna 
Hyresförhandlingarna är klara. Mer info kommer. 
Johan Olofsson 

BILAGA 1
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Köpmannaföreningen 
Enligt Svensk Handel så kommer 2019 att bli, jag citerar, ett riktigt blodbad för handeln. Högre kostna-
der och sämre resultat.  
I livsmedelsbranschen så har vi ju F-Gas-förordningen som närmar sig med stormsteg. År 2025 så blir 
ju det köldmediumet som finns i de flesta kylsystem, R404, förbjudet att ha i kylsystemet. Redan 2020 
så blir det påfyllnadsstopp för detta medium. Här finns bidrag att söka för oss landsbygdsbutiker, det 
skulle nog flera av oss vilja veta vilka bidrag som går att söka. Här i Gusum så är vi långt fram i plane-
ringen och kikar på olika alternativ för att kunna ha butiken kvar efter 2025. 
Victor Dahlholm 

Turistföreningen 
 Undersökning om kollektivtrafik ut till Fyrudden är genomförd

 På sommaren ökar behovet av arbetspendling till skärgården men turlistan är anpassad efter
arbetspendling från området och på sommaren dras turer ner p.g.a. minskad efterfrågan
(semestertider och sommarlov).

 Gemensam skrivelse, Arkösunds Intresseförening, Navet i Havet i S:t Anna och
Turistföreningen Valdemarsvik, kommer inom kort att skickas till Östgötatrafiken och Region
Östergötland ang. försämrad kollektivtrafik till skärgårdsområdet under sommaren.

 Samarbetet med Navet i Havet fortsätter:

 Mål att turistföretagen planerar för en förlängd säsong med öppet till minst 25/8

 Se över utbudet av broschyrmaterial som ska finnas på strategiska platser i bägge kommuner.

 Undersöka en karta över skärgården med cykel- och kajakleder m.m. inritat.

 Matresan är även Navet i Havet intresserade av att delta i

 Möte med producenter och restauranger/caféer om att återuppta Matresan och
Valdemarsviksrätten 12 februari

 Undersöka att ta fram ett gemensamt bokningssystem

 Årsmöte 26 mars

 Nätverksresa i kommunen under våren

 Turista-hemma-helg i samband med evenemanget Ut o Njut i Gryt 8-9/6
Thomas Ekh 

Sparbanken 
Tre nyanställningar klara: 

• Privatrådgivare, licensierad och certifierad, bankerfarenhet annan bank, bor i bygden (Edsbruk).
• Företagsrådgivare lantbruk, Agronomutbildad ung tjej med inriktning landsbygdsutveckling,
nyinflyttad till bygden.
• Kassa/kundtjänst och kommunikation, nyutbildad akademiker med inriktning samhällsutveckling och
kommunikation. Från Vikbolandet och har nu köpt hus i bygden.
Samtliga börjar under våren.

Övrigt på gång är ett antal kundaktiviteter. Bland annat planerar vi en kundaktivetet med ”Ett 
Kundvänligare Sverige” under våren med inriktning på hur man kan utveckla sin butiksyta. 
Sparbankslunch med elever på Vammarskolan och näringslivet är också på gång under våren. Sen får 
vi inte glömma ”Ut o Njut i Gryt” 7-9 juni tillsammans med Ostkusten Kajak och kommunen. 
Håkan Eriksson 

BILAGA 1
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Politiken

Bild: pexels.com

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige:

(M) 7 (S) 10 (NB)  2 
(C) 6 (V) 2 (SD)  5
(KD)  1 (LpO) 2

Kommunalråd är Ted Starkås (S) och Jenny Elander Ek (C)
Oppositionsråd är Per Hollertz (M) med Anna Nilsson (M) som ersättare.



RÅDETS SYFTE, INNEHÅLL OCH FRAMTID

Öppen diskussion

Fler medlemmar?

Fler branschråd?

Bild: pexels.com4



Näringslivsstrategi
Bild: pexels.com5
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Valdemarsviks kommun, skall i sitt 
näringslivsfrämjande arbete, fokusera på tre 
prioriterade områden där målen är att bli en kommun:

- med attraktivt företagsklimat och välkomnande
boende- och besöksmöjligheter (1)

- som arbetar aktivt och dynamiskt med
kompetensförsörjning och integration (2)

- som tar hänsyn till näringslivets behov i sitt
planeringsarbete (3)

Nätverk

Näringslivsstrategi

Bild: pexels.com
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Varje vecka Företagsbesök

Varje månad Frukostmöten för näringslivet

28 Februari Gränslös Frukost

29 Mars Kompetensmässa Norrköping

24 April Jobb- och fritidsmässa

23 Maj Gränslös frukost

Höst Inspirationskväll alternativt ngt annat?

 Informationsträff för avloppsentreprenörer
(myndighetsutövare träffar näringen)

?  Vad är intressant för hantverkare?
?  Handeln – visualisering & säljteknik
?  Industrin, vad kan intressera?

Vad är mer på gång?

6  April Handelns dag (VIC)
8-9 juni Ut o njut 
Juli (v.29) Allsångsmåndagar

Aktiviteter & seminarier
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Nätverk

Valdemarsvik
HUR VÄL KÄNNER VI VARANDRA?

 Leverantörer/inköp

 Transporter

 Arbetskraft

 Kompletterande tjänster

 Lära av varandra

 Hur blir vi stolta ambassadörer
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 Service & attityder

 Företagsbesök           fortsätta med besök och möten på varierade orter

 Involvera/föra dialog  att involvera näringen i utvecklingsfrågor

 Kommunicera
• Nyhetsbrev
• Sociala medier
• Ny hemsida
• Träffar

 Planera      verksamhets- och marknadsplan
 Samverka   Gränslös frukost, omtag med Lernia och   

andra utbildningsinsatser, dialog med näringen

Arbetet på

Näringslivsavdelningen
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 Marknadsföra 
fortsätta arbetet med att stärka Valdemarsviks Kommun som varumärke 
och som bo- och arbetsmarknadsplats

 Utveckla mötesforum

 Förbättra samarbetet med skolan 
 & utveckla entreprenörskap i skolan. Aktivt arbete för att elever får ökad kunskap om 

företagandets villkor i skolan

 Företagslots - verka som ”en kanal in”

Arbetet på

Näringslivsavdelningen
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• Företagsklimat

• Kompetensförsörjning

• Invånare, skattebetalare

• Gynnar lokala näringar

• Besöksort, besöksnäringen

• Värdskap - stolthet & ambassadörsskap

Allas engagemang

Skapar en mer attraktiv kommun

Bild: pexels.com
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Utvecklingsprojekt i

Valdemarsviks kommun
 Undersökningsarbete & utvecklingsarbete  - Storgatan och centrumkärnan Valdemarsvik

 Skola/förskola, äldreomsorg

 Utveckla boendemöjligheter i Ringarum samt centrumförsköning

 Gusum, försköningsprocess rundas av

 Fyrudden/Gryt, hamnen i Fyrudden och Ekön

 Bredbandsutbyggnad 
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Utvecklingsprojekt i

Valdemarsviks kommun

Vad kan vi göra mer, vad kan vi göra 

tillsammans?

Bild: pexels.com



14 av 7 | VALDEMARSVIKS KOMMUN | Näringslivet| 2019-01-30 

Mötesdatum 2019
 Värdskap

 Innehåll

 Förberedande arbete
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Övriga frågor


