
 

 
 
 
 

Minnesanteckningar näringslivsrådet  
1 april 2022 kl 8.30-11.00 
Långrådna Bygdegård 
 
Närvarande 
Jenny Elander Ek(C), ordförande, Valdemarsviks kommun  
Per Hollertz (M), Valdemarsviks kommun  
Karl Öhlander, Valdemarsviks kommun (kommundirektör)  
Sarah Åkerblom, Valdemarsviks kommun (näringslivsutvecklare)  
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank   
Tobias Karlsson, LRF  
Nina Karlsson, Turistföreningen Visit Valdemarsvik (Tyrni) 
Johan Lefvert, Bygg och anläggning (Vikens tak & plåt) 
Agneta Karlsson, Fastighetsägare (Fogelvik) 
 
 
Agenda 
- Mötets öppnande och frukost.  

- Presentation av nytt förslag för näringslivsrådet, diskussion och input.  

- Laget runt; nuläge och framtidsplaner för respektive bransch och kommunen.  

- Mötets avslutande.  
 
Samtliga ledamöter har fått ut förslaget om ett förnyat näringslivsråd (se bilaga).  
 
 
Mötets öppnande. 
Jenny hälsade välkomna och öppnade mötet. 
 
Presentation av Mjölby kommuns upplägg för näringslivsrådet. 
Mot bakgrund av att Mjölby blev årets raket i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimatet 
och att man till synes har lyckats med sitt näringslivsråd deltar Torbjörn Sjögren, 
näringslivschef i Mjölby kommun på högtalare och berättar: 
 
I Mjölby har en representant från näringslivet ordförandeposten och rådets syfte är att skapa 
en ömsesidig förståelse mellan företag och kommun. I Mjölby har rådets formalia satts av 
kommunstyrelsen och innebär att två kommunalråd, kommundirektör och näringslivschef 
alltid deltar och att maxtaket på antalet ledamöter är 15. Varje ledamot väljs in av 
kommunstyrelsen på två år där 50% av rådet byts ut åt gången och näringslivschefen 
fungerar som valberedning. I Mjölby har företagarföreningarna en fast plats, t ex LRF, 
Företagarna och den lokala företagarföreningen, resterande platser är öppna att fylla utifrån 
en allsidig mix av branscher, storlek på företag och representation från alla delar av 
kommunen. De ses 4 gånger per år och har normalt ett tema på varje träff samt en punkt 
som är fri för företagarna att fylla med valfritt innehåll. Avsikten har varit att bli mindre 
kommunala och mer fria i agenda och mötesform. Viktigt är också att det som görs, beslutas 
och diskuteras under näringslivsrådet kommuniceras i kanaler såsom nyhetsbrev, sociala 
medier, hemsida och dylikt.  
 
Torbjörn får frågor om vad som är framgångsfaktorerna för att lyckas ta ett kliv uppåt i 
rankingen Företagsklimatet och svarar att prioritet nummer ett är intresse och engagemang 
från kommunledning i form av kommunalråden och kommundirektör samt en vilja att 



 

underlätta för företagen att etablera sig och expandera. Även strukturella faktorer såsom 
infrastruktur påverkar givetvis Mjölbys resultat nämner Torbjörn. 
 
Diskussion om förslaget på förnyat råd i Valdemarsvik. 
Johan Lefvert presenterar ett förslag från 19 företagare som under våren träffats och 
diskuterat företagsklimatet i kommunen, vad som fungerar och vad som inte fungerar – samt 
förbättringsåtgärder. Under träffen har stort fokus lagts på näringslivsrådets syfte och 
funktion. Överlag önskas mer engagemang i rådet och av rådets ledamöter, bättre 
uppföljning från kommunen i samtliga ärenden – från enkla svar på samtal och e-post, till var 
man befinner sig i bygglovsprocessen. Särskilt önskas bättre kommunikation mellan företag 
och kommun och en hemsida som tydligt presenterar innehållet och upplägget på 
näringslivsrådet samt där man som företagare kan skicka in förslag till agendan.  
 
I diskussionen uppkommer ett antal frågor mer eller mindre relaterade till det nya förslaget, 
bland annat 

- Att kommunhuset Strömsvik är låst och tjänstemän och politiker upplevs 
svårtillgängliga. Svaret är att vissa tjänstemän har utsatta positioner och att det är en 
arbetsmiljöfråga. I de bästa av världar skulle kommunhuset inte behöva vara så låst. 

- Om engagemanget i näringslivsrådet upplevs som dåligt har alltid dörren varit öppen 
för nya och fler deltagare men tillfrågade har tackat nej.  

- Rådets syfte måste tydliggöras.  
- Förslag om att näringslivsutvecklarens mål och kopplade aktiviteter bestäms och följs 

upp i näringslivsrådet. 
 
Enighet finns om att rådet bör förnyas men att företagarföreningarna fortsatt ska ha fasta 
platser i rådet. Även banken och representant från NyföretagarCentrum Valdemarsvik bör ha 
en fast plats. Utöver detta får Sarah i uppdrag att ha förslaget på remiss till nästa 
näringslivsråd (15 juni) och där presentera ett förslag på formalia, nya ledamöter och ny 
ordförande från näringslivet.  
 
 
Laget runt. 
Sparbanken 

Banken växer och nyanställer. De får kunder överallt ifrån och brottas med vad som är 
en optimal storlek för en Sparbank och var de ska ha bankkontor. Håkan driver också 
ett ”guldäggs-projekt” tillsammans med kommunen för att ta fram ett förslag på att skapa 
”världens vackraste” eller ”världens häftigaste” – någonting, som förhoppningsvis ska få 
synergieffekter för hela kommunen. 
 
Turistföreningen Visit Valdemarsvik 
Boendena i besöksnäringen har varit de hårdast drabbade under pandemin medan 
restaurangerna i Valdemarsvik och kanske Valdemarsvik i sin helhet gått ut som vinnare ur 
pandemin. Man brottas med att tidigare anställda lämnat branschen och det är svårt att 
rekrytera personal inför sommarsäsongen. Råvarupriser och transportkostnader är en oro. 
Även läget med tomma lokaler på Storgatan är en oro för medlemmar i föreningen, och hur 
upplevelsen av centrum ska uppfattas av besökarna i sommar. Pop-up affärer eller 
vernissager efterfrågas under högsäsongen för att fylla lokalerna. En upprustning av 
Grännäs i sin helhet men badplatsen i synnerhet efterfrågas. Kommunen har avsatt pengar 
till att snygga till Grännäs inför sommaren. Sarah lovar att återkoppla till Nina hur arbetet 
fortlöper. 
 
LRF 
Det är tufft för lantbrukarna pga bränslepriser och energipriser, priser på gödning och övriga 
insatsvaror har skenat och lantbrukarna drabbas även av dieselstölder och stölder av teknisk 
utrustning.  



 

 
Fastighet 
Fogelvik har mycket vakanser i sina fastigheter och det sker mest omflyttning av befintliga 
hyresgäster med inte nyinflyttning. De kommer påbörja rivning av två av husen på 
Norrbacka. De har anmält lediga lägenheter till Migrationsverket men ännu inte fått 
återkoppling.  
 
Bygg 
Johan berättar att han har fulla orderstockar och även om han pga materialkostnader och 
andra omkostnader måste höja priserna med 25-30% så säger kunderna ja. Fortsatt svårt att 
rekrytera rätt kompetens till byggbranschen.  
 
Kommunen 
Karl går igenom information från Länsstyrelsen om beredskap. De bedömer fortfarande 
risken som låg för att Sverige blir attackerat. Migrationsverket letar boenden åt flyktingar från 
Ukraina i närheten av deras ankomstort vilket gör att Östergötland och Valdemarsvik inte är 
aktuella som mottagare av flyktingar i dagsläget. Positiva saker som sker är att flera 
försäljningsärenden är uppe för beslut för nya exploateringsmöjligheter; Vammar, Mossebo, 
Gryt och Ringarum. Upphandlingen av Ringgården är också klar.  Sarah arbetar främst med 
besöksnäringsfrågor just nu då flera annonser ska ut inför sommaren, hemsidan (Visit) ska 
uppdateras med ny information och nya bilder, en influencerkampanj ska genomföras mot 
den tyska marknaden och Nils Liedholmutställningen ska sättas upp och invigas i turistbyrån. 
Just nu förbereds också en dag för årkurs 8 på Vammarskolan med 
entreprenörskapsutbildning tillsammans med representanter från näringslivet. Nya 
samarbeten och samtal görs också söderut mot Västervik. 
 
 
Mötet avslutas. 
 
Nästa näringslivsråd: den 15 juni 2022. 
 


