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Agenda 

- Kommunens planer för Ringarum och Sörbyområdet. 
- Svenskt Näringslivs Företagsklimatet och åtgärdsplan. 
- Laget runt, nuläge och framtidsplaner för respektive bransch.  
- Näringslivsrådets funktion och syfte.  

 
 

 
Mötets öppnande. 
Jenny hälsade välkomna och öppnade mötet. 
 
Planer för Ringarum 
Aline presenterade mer övergripande kring kommunens processer att ta fram detaljplaner 
och därefter mer specifikt på kommunens planer kring det nyförvärvade Sörbyområdet i 
Ringarum där det avses ta fram detaljplaner för ett nytt bostadsområde med omkring 20-
30 tomter. Processen är precis i startskedet och kommer ta tid då samråd med allmänhet 
och intressenter samt geotekniska undersökningar ska genomföras. Diskussioner kring 
uppsägning av stallplatser, hur ridsporten drabbas, eventuell etapp-planering, förankring 
av planer hos boende i Ringarum, tomtstorlekar och bostadsform förekom. Aline och 
kommunen uppmanar samtliga att delta i samråd längre fram i processen för att få sin röst 
hörd. Karl lovar att återkomma kring den eventuella möjligheten för de hästar och ryttare 
som vill vara kvar även under planprocessen. 
 
Företagsklimatet 
Sarah presenterar årets resultat av Svenskt Näringslivs ranking ”Företagsklimatet” där 
Valdemarsvik sjönk 10 platser från plats 262 till 272 av 290 kommuner. Rankingen är en 
attitydundersökning och sammanställning av tre delar varav en baseras på statistik, en 



  

 

 Vårt datum  
 2021-10-27 2 (3) 
   
 

tredjedel på den enskilda frågan om företagarens sammanfattande omdöme av 
företagsklimatet i Valdemarsviks kommun och en tredjedel på själva enkätsvaren. Sarah 
presenterade vidare en åtgärdsplan utifrån rubrikerna i enkäten. Målet är att få fler 
företagare som är nöjda med bemötande, service, information och dialog med 
Valdemarsviks kommun. Samtliga sektorer i kommunen som har kontakt med företagare 
kommer att genomföra SKRs utbildning ”Förenkla – helt enkelt” med start i november 
2021 och avslut i september 2022. Kommunen kommer ansluta sig till SKRs NKI-
undersökning ”Insikt” samt införa metodiken ”företagslotsning”. Flera insatser vad gäller 
kommunikation, diverse projekt och samråd planeras också. Åtgärdsplanen togs generellt 
emot med positivitet hos deltagarna och de har 1-2 veckor på sig att komma med 
ytterligare kompletterande synpunkter. 
 
Laget runt 
Företagarna 
Planerna för WixGalan är igång igen efter att de fick ställa in pga pandemin. Galan går av 
stapeln den 14 maj 2022 och önskan finns att samtliga företagar-föreningar och 
kommunen ställer sig bakom initiativet. Utdelningen av Företagarnas utmärkelse ”årets 
företagare” kommer att ske på galan och det kommer även kommunens ”årets unga 
företagare” göra. Galan är öppen för alla som vill, man köper biljetter och först till kvarn 
gäller.  
 
LRF 
Generellt har året varit bra. Det finns en oro kring stigande priser på insatsvaror 
(gödningsmedel etc), stigande dieselpriser och att jordbruksmark bebyggs, framförallt i 
storstäder vilket äventyrar Sveriges självförsörjningsförmåga. 
 
Visit Valdemarsvik 
Vår kommun tycks ha gynnats under pandemin och besöksnäringsföretag, handel och 
restauranger har sett ett ”all time high”. I år har även tyskar och andra utländska gäster 
kommit till vår kommun utöver ”sve-mestrarna” och ”hem-mestrarna”. Det har uppskattats 
att ställplatserna i centrala Valdemarsvik haft drop-in-platser då det upplevts som att fler 
vågat sig dit, något som varit positivt för centrala Valdemarsvik.  
 
Kommunen 
Karl Öhlander informerar att kommunens politiker och tjänstemän ska genomgå SKR:s ut-
bildning Förenkla helt enkelt med målet att förbättra bemötande och service. Efter som-
maren invigdes ny förskola i Valdemarsvik. Större investeringar i framtiden utgörs bland 
annat av kulvert och kajer i Valdemarsvik och Gryt. Innan jul ska ombyggnationen av 
Ringgården förhoppningsvis läggas ut för upphandling. Den tidigare försäljningen av fas-
tigheten Sjöhuset har gått åter och nu ska miljöutredning vidtas för att undersöka eventu-
ella behov av sanering eller liknande åtgärder.  
 
Näringslivsrådets funktion och syfte 
Jenny lyfter frågan om rådets funktion och syfte. För kommunens del är det positivt att ha 
ett direkt nätverk där frågor snabbt kan ställas och snabbt få återkoppling. På dagens 
möte har ytterligare lokala näringsidkare från Ringarum bjudits in, något som kan vara en 
idé för framtiden – att mötet alternerar mellan olika orter där fler lokala företagare bjuds in. 
Thomas lyfter att det bör arbetats mer strategiskt utvecklingsarbete i näringslivsrådet 
istället för informationsutbyte samt att det bör hållas i mindre skala för att diskutera frågor 
som inte alla bör ta del av. Sarah lyfter att många av medlemmarna fått representera sina 
näringar i flera år och att gruppen i stort är homogen med överrepresentation av män över 
50. Hon lyfter att medlemmarna inte bör sitta på livstid utan bytas ut emellanåt och hänsyn 
tas till mångfald och jämställdhet, för utveckling och förändring.  
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Inför nästkommande möte 
Återkoppling på åtgärdsplan för företagsklimatet önskas senast den 10 november 2021. 
Jenny och Sarah diskuterar vidare kring näringslivsrådets sammansättning, form, funktion 
och syfte med hänsyn till de diskussioner som uppkom under mötet, för att presentera 
under nästkommande möte. 
 
Tid och datum för nästkommande möte skickas ut inom kort.  
 
 
 
 
Antecknare: 
Sarah Åkerblom 
 


