
 

 
 
 
 

Minnesanteckningar näringslivsrådet  
15 juni 2022 kl 8.30-11.00 
Kommunhuset Strömsvik 
 
Närvarande 
Jenny Elander Ek(C), ordförande, Valdemarsviks kommun  
Per Hollertz (M), Valdemarsviks kommun  
Karl Öhlander, Valdemarsviks kommun (kommundirektör)  
Sarah Åkerblom, Valdemarsviks kommun (näringslivsutvecklare)  
Gustav Eriksson, Företagarna 
Åke Rolf, Nyföretagarcentrum 
Albert Harrysson, Harryssons Väg & Byggnad 
Eva-Lena Svensson, Hemma hos Elsa 
Johan Lefvert, Vikens tak & plåt 
Agneta Karlsson, Fogelvik fastigheter 
Tor Sandström, Optikern i Vika 
Jan-Peder Dareus, Holmgren & Dareus Företagsutveckling AB 
 
Frånvarande: Vilma Johansson (Hårlagret 1), Christer Hultgren (CMW), Håkan Eriksson 
(Valdemarsviks Sparbank), Nina Karlsson (Visit Valdemarsvik turistföreningen), Tobias 
Karlsson (LRF), Peter Ingemarsson (Nordic Brass) 
 
 
Agenda 

- Mötets öppnande och frukost. 
- Presentation av nya representanter 
- Presentation av nya riktlinjer för näringslivsrådet och planer framåt, diskussionspunkt! 
- SvNä Företagsklimatet 2022 & SKRs Insiktsmätning 2022 (Sarah) 
- Laget runt / övrigt 
- Mötets avslutande 

 
Samtliga representanter har fått ut det uppdaterade förslaget om ett förnyat näringslivsråd 
(se bilaga). Flera nya medlemmar är också på plats. 
 
 
Mötets öppnande. 

Jenny hälsade välkomna och öppnade mötet. 

 

Presentation av det uppdaterade förslaget för omdaningen av näringslivsrådet (se bilaga). 

Diskussioner kring de nya riktlinjerna. 

- Önskan att Sarah får bättre ingång i ledningsgruppen för att det som tas upp på 

näringslivsrådet ska bli verklighet inom kommunens förvaltningsorganisation. Det behövs ett 

mandat och förankring in i ledningsgruppen för att framföra näringslivets intressen. 

  

- Roterande platser i rådet är bra, men kan vara svårt att få till. Risk att det ändå blir ”fasta 

personer” då det är svårt att hitta entreprenörer som kan avsätta tid ideellt. Det behöver 

dock vara roterande platser för att bidra till nytänkande och att intresse och engagemang 



 

inte stagnerar. Ideellt engagemang från näringslivet kan dock underlättas genom att ha 

bättre framförhållning på inbjudan till rådet samt förlägga mötet till kvällstid. 

 

- Genomgång av förslaget har skett på KS. Positiva inspel därifrån. 

 

- Önskemål om att lägga till att ”Rådet ska vara ett forum för förtagare att lyfta in enskilda 

frågor av vikt”.  Diskussion om var forumet för dessa frågor ska ske och vilka frågor detta ska 

innehålla. Rådet är inte rätt plats att behandla enskilda ärenden utan det bör 

näringslivsutvecklaren göra i form av ”företagslotsning” inom kommunen vilket då 

förutsätter ett fungerande sektorsövergripande samarbete inom kommunens 

förvaltningsorganisation. Karl, Jenny och Per lovar att se över att denna typ av löpande 

samarbete kommer på plats och att tid avsätts på berörda sektorer så snart som möjligt för 

att lyfta enskilda företagsärenden. På rådet bör istället strukturella frågor behandlas – som är 

av vikt för flera företagare. Förslag att förtydliga denna punkt i näringslivsrådets riktlinjer.  

 

- Mötesagendan bör förberedas i god tid innan mötet. Förslag att punkter till dagordningen 

lämnas in en månad innan för att alla ska hinna förbereda sig. 

 

- Förslag om en fast punkt om vilka upphandlingar som är på gång. 

 

- Diskussion om frekvens på mötena. Kanske oftare än 1 ggn/kv under början för att få till 

strukturen av rådet. Sarah skickar ut 3 nya mötesdatum inför hösten. Ordförande från 

näringslivet, inval av nya representanter och antagande av nya riktlinjer bör ske under hösten 

med målet att ett fungerande råd är på plats till årskiftet 22/23. Viktigt att få till engagerade 

deltagare i näringslivsrådet! 

 

 

Genomgång av Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i Valdemarsviks kommun. 

Undersökning som gjordes jan – mars 2022. Detta är endast en presentation av enkätsvaren, själva 

rankingen (jämförelsen med övriga kommuner) kommer i september utifrån samma enkätsvar. 

Presentation av SKRs NKI-mätning Insikt 

En mätning där man mäter kundnöjdheten hos de som faktiskt varit i kontakt med kommunen i olika 

ärenden. Mätningen offentliggörs årligen via SKR men kommunen kan följa mätningen månadsvis 

och arbeta med kvalitetssäkring av Miljö- och hälsa, Plan- och bygg samt Tekniska förvaltningen. 

Resultatet kommer offentliggöras när vi har tillräckligt många svar för att resultatet ska vara 

tillförlitligt.  

 

Övrigt 

- Tufft i branscherna kopplat till omvärlden. Inflation, extrem prishöjning inom byggbranschen. 

- Förseningar av leveranser. 

- Ihopslagningen av plan- och byggkontoret med Söderköping har inneburit nya krav än de 

som ställts tidigare och förvirring bland de som hamnat mitt i överlappningen. 



 

- Höga krav på nybyggnadskartor jämfört med tidigare. Kraven skiljer sig mellan 

bygglovshandläggare. 

- Kommunens tidigare karttjänst var uppskattad och användes i byggbranschen, den nya är 

inte lika uppskattad – kommunen kunde ha kommunicerat bytet. 

- Besöksnäringen går jättebra. Även utländska besökare 

- Nyföretagarcentrum Valdemarsvik från 1/1 2022. Nyföretagarkurs kommer genomföras i 

Valdemarsvik under hösten. Mer info på Nyforetagarcentrum.se/soderkopingvaldemarsvik. 

- ”Förenkla Helt enkelt” 4 oktober, kurs för kommunens tjänstemän och politiker i att förenkla 

sina kontakter med näringslivet. Näringslivsrådet är inbjudna. 

På nästa möte besluta om deltagare och ta upp näringslivsstrategin och åtgärdsplanen för att 

revidera eller skriva om helt utifrån näringslivets önskemål och intressen. 

 
 
 
Mötet avslutas. 
 
Nästa näringslivsråd kl 18:00 

- den 15 september  
- den 27 oktober  
- den 1 december  

 
 
Plats anges i samband med inbjudan. 
 


