
 
 Vårt datum Vår beteckning 
 2019-02-05 

   
 
  

Tjänsteställe/handläggare Mottagare 
Malin Österström          Näringslivsrådet 

 

 
Minnesanteckningar  
Näringslivsrådet, 2019-02-05 
 

Närvarande:  Jenny Elander Ek (C), ordförande, Valdemarsviks kommun 
                      Anders Barreng, Industrin 
                      Johan Olofsson, Fastighetsägarna 
                      Tobias Karlsson, LRF 
                      John Furenbäck, Företagarna Valdemarsvik 
                      Tony Serrano, Viken i Centrum 
                      Thomas Ekh, Turistföreningen 
                      Victor Dahlholm, Köpmannaföreningen 
                      Per Hollertz (M), Oppositionsråd, Valdemarsviks kommun 
                      Malin Österström, Valdemarsviks kommun 

 
 
 
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 


