
 

Näringslivsrådet  
27 okt 2022 kl 18.00-20.00 
B-salen, Folkets hus 
 
Närvarande 
Jenny Elander Ek(C), ordförande, Valdemarsviks kommun  
Karl Öhlander, Valdemarsviks kommun (kommundirektör)  
Sarah Åkerblom, Valdemarsviks kommun (näringslivsutvecklare)  
Gustav Eriksson, Valdemarsviks kommun (kommunikatör) 
Åke Rolf, Nyföretagarcentrum 
Tobias Karlsson, LRF  
Björn Johnsson, Företagarna 
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank  
Isabelle Wikner, Fogelvik fastigheter 
Jan-Peder Dareus, Japeda Cunsulting AB 
Vilma Johansson, Hårlagret 1 
Eva-Lena Svensson, Hemma hos Elsa 
 
Frånvarande:  
Per Hollertz (M), Valdemarsviks kommun  
Albert Harrysson, Harryssons Väg & Byggnad 
Johan Lefvert, Vikens tak & plåt 
Tor Sandström, Optikern i Vika 
Peter Ingemarsson, Nordic Brass 
Christer Hultgren, CMW 
Nina Karlsson, Visit Valdemarsvik turistföreningen 

 
 

Minnesanteckningar 
Jenny förklara mötet öppnat och dagordningen godkänns med ett tillägg från JP att diskutera frågan om 
Vammarhöjden på punkten ”Övrigt”. Till första punkten ”uppföljning av föregående protokoll” läggs också frågan 
om kommunens tidigare beslut om 48-timmars uppföljning på mail och telefon till.  

 
1. Uppföljning föregående protokoll  

a. Budget (Sarah/Karl) 

Vid föregående möte var rådet intresserade av att få en bild över hur mycket pengar näringslivsutvecklaren har att 
röra sig med i sin budget, utöver lön, sociala avgifter och fasta utgifter. Budgeterat ligger 1,4 miljoner varav 
830 000 kr blir kvar efter löner och sociala avgifter. En stor utgiftspost är turistbyrån på ca 373 000 per år. 
Näringslivsutvecklaren har därmed ca 457 000kr i budget att röra sig med för representation, trycksaker, 
marknadsföring, bränsle, el, telefon, projekt och dylikt. Även en viss del av dessa pengar är uppbundna i 
abonnemang t ex telefon, lampor på skyltar eller arrande för skyltning. 

 

b. Kartsystem (Sarah) 

Vid föregående möte diskuterades bytet till Metria för kommunens karttjänst där rådet tyckte att bytet resulterat i 
en försämrad karttjänst i jämförelse med tidigare Infovisaren. Önskemålet var att göra detaljplaner tillgängliga i 
tjänsten. Sarah lovade att undersöka saken och återkomma om eventuell lösning. Svaret är att det är möjligt att 
lägga in detaljplaner i nuvarande kartsystem men det kommer kosta både i tid och pengar för plan- och 
byggkontoret och kommer därför inte att prioriteras i nuläget.  

 

c. Insiktsmätning (Sarah) 
Frågan om när bygglovsprocessen enkäten skickas ut uppkom vid föregående möte. Svaret är när bygglovet är 
utfärdat (alltså inte när bygget är slut-besiktigat) och en gång i kvartalet. Sarah går även igenom senaste 
kvartalets resultat för mätningen som fortsatt har ett gott betyg på snittet 74 (av 100) dvs mycket bra. Mätningen 
”kritik på teknik” som genomfördes i våras för tekniska kontorets verksamheter visade att Valdemarsvik fick bäst 
betyg av samtliga deltagande kommuner vad gäller snöröjning. Däremot visade den mätningen ett något sämre 
betyg på service och bemötande.  
 
I samband med frågan tas frågan om kommunens tidigare beslut att ge återkoppling på mail och telefon inom 48h 
upp. Sarah har letat fram den telefonpolicy och riktlinjer för mailhantering som tidigare kommundirektör 
genomdrivit. Dokumenten har delats med kommunalråd Jenny och kommundirektör Karl som har påmint om 
dessa riktlinjer i ledningsgruppen. Policyn och riktlinjerna bifogas som bilaga till dessa minnesanteckningar. Sarah 
lovar att lägga ut dem på Intranätet för all personal på kommunen.  
 



 

Karl förklarar att policyn/riklinjerna inte är formella beslut från politiken utan ett initiativ från tidigare kommunchef. I 
dagsläget diskuteras frågan om kommunens tillgänglighet i form av en förstärkt reception/kundcenter tillsammans 
med Söderköping för att bli mer tillgängliga. Ledningen har också genomfört mätningar av hur många samtal 
enskilda anställda får och hur många samtal som besvaras och återkopplas på – där försöker man att stötta 
enskilda anställda med låg svarsfrekvens i sitt arbete. 
 
JP tar upp frågan om dialogmöten för upphandlingar från föregående protokoll. Sarah svarar att dialogmöte 
nummer 2 som utlovades gällande hantverkstjänster inte hanns med av berörda enheter och att upphandlingen 
nu är öppen vilket gör att all dialog måste ske/publiceras via upphandlingssidan Tendsign. Sarah förklarar att 
avsikten ändå är att ha dialogmöten inför varje upphandling av relevans för det lokala näringslivet.  
 
2. Formellt godkännande av riktlinjer, val av ordförande och rotation av medlemmar  
Under ett års tid har en omdaning av näringslivsrådet pågått med nya riktlinjer för rotation av medlemmar, flytt av 
ordförandeskapet till näringslivet och ett mer strategiskt fokus. Vid föregående möte lämnade kommunens 
representanter rummet för att ge utrymme för fria diskussioner om vem som ska bli ordförande och vilka 
medlemmar som ska sitta kvar och vilka som ska lämna. Sarah, i form av valberedare, hade föreslagit att 
Isabelle, Johan och Christer lämnade sina platser till förfogande för de nya medlemmarna i form av Eva-Lena, 
Vilma, Albert, Tor, JP och Peter. Christer meddelade omedelbart att han frigör sin plats i rådet. Isabelle och Johan 
meddelade att de fortsatt vill bli kvar i rådet och gruppen röstade för att så fick bli fallet. JP föreslogs under detta 
möte som ny ordförande för rådet. 
 
Frågan ställs om de nya riktlinjerna för näringslivsrådet kan godkännas utifrån de ändringar som gjorts efter 
föregående möte, svaret blir ja. 
 
Frågan ställs om vi kan godkänna Eva-Lena, Vilma, JP, Peter och Tor som nya medlemmar, svaret blir ja.  
Åke väljs också in på en fast plats utifrån sin roll på Nyföretagarcentrum Söderköping Valdemarsvik och Björn blir 
återigen Företagarnas representant sedan Gustav avgått pga sin nya tjänst som kommunikatör på kommunen.  
 
Frågan ställs om vi kan godkänna JP som ny ordförande utifrån rådets förslag, svaret blev ja. Jenny lämnar 
därmed över klubban till JP som fortsätter mötet. 
 
En diskussion om på vilken stol respektive medlem sitter, dvs om man sitter som sig själv och sitt företag eller om 
man sitter där som branschrepresentant, som representant för sin kommundel och vad man som medlem därmed 
förväntas bidra med. Svaret blir att de som representerar en företagarförening förväntas representera föreningens 
nätverk och aktivt söka och fånga upp frågor som är relevanta för företagarna i sin förening. De som sitter på 
rörliga platser förväntas också göra detsamma men inom sina egna unika nätverk i en bransch eller på en ort. 
Målet är att nå så många företagare som möjligt och få företagens röster hörda. Rådet öppnar även för att bjuda 
in fler företagare när vi alternerar runt i kommunen.   
 
3. Kommunalt samhall (Jenny)  
Arbetsmarknadsenheten arbetar med att rusta arbetslösa för arbetsmarknaden. Detta sker normalt progressivt 
mot ett slutgiltigt, tidsatt mål. Det finns däremot personer som aldrig kommer komma ut på den vanliga 
arbetsmarknaden, som inte har ett LSS-beslut (kommunalt ansvar) och som inte heller kommer ut i arbete den 
”vanliga” vägen via Arbetsförmedlingen (statligt ansvar). Där behövs andra typer av insatser. Politikerna har gett 
förvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna för ett kommunalt ”Samhall” (ej Samhall som bolag utan något 
liknande i konceptet som kommunen driver). Avsikten ska vara att tillskapa jobb och insatser som ger dessa 
personer sysselsättning och en meningsfull tillvaro utan att konkurrera, och i samverkan med det lokala 
näringslivet. Uppdraget ska redovisas i vår och Jenny vill nu i ett tidigt skede be näringslivsrådet att komma med 
inspel i frågan. Vid något av kommande råd kommer Birgitta Modig (tf Utbildningschef och ordinarie enhetschef 
för Arbetsmarknadsenheten) att bli inbjuden för att berätta mer. 
 
4. Feedback från Förenkla - helt enkelt (Sarah)  
Den 4 okt genomfördes utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för 
flertalet politiker och tjänstemän med syftet att få till intern samsyn och förenkla/förbättra myndighetsutövningen 
mot företag i kommunen. 60 personer deltog från alla sektorer. Detta var den andra av fyra tillfällen som ska 
resultera i en form av handlingsplan eller ”såhär gör vi i Valdemarsvik”. Nästa tillfälle är den 15 november som då 
är en fördjupning på respektive myndighetsområde. JP närvarade i form av företagare på orten och känslan är 
överlag positiv och hoppfull för kommande arbete. 
   
5. Info om Gamlebofjärden (JP)  
Gryts Sockenförening har engagerat sig i frågan om bildandet av Gamlebofjärdens naturreservat vid Strömmen 
och Sandgärdet i Gryt. Avsikten har inte varit att helt förhindra ett naturreservat utan endast minska dess 
omfattning till ytan och frilägga de markområden där Länsstyrelsen inte funnit så höga naturvärden. Detta för att 
inte låsa utvecklingen av bostäder för framtiden. Föreningen har haft dialog med stiftet och biskopen (blivande 
ärkebiskopen) som önskade samsyn i frågan men Länsstyrelsen i Östergötland har helt gått på sin egen linje och 
nu beslutat om naturreservatets upprättande då pengar redan var utbetalda från Naturvårdsverket. 



 

Sockenföreningen i Gryt fortsätter arbetet och kommer tillsammans med kommunen att överklaga beslutet. 
Fortsättning följer. 
Diskussionen övergår i misstron till myndigheterna, bl a kommunen för bristande kommunikation och dialog redan 
vid förfrågan från LST och i synnerhet till LST då man som företagare och kommun ofta upplever att de inte är 
öppna för dialog och att de beslutar över huvudet på oss lever, bor och verkar i Valdemarsviks kommun. 
 
6. Diskussionspunkt: Kommunikation om det nya reformerade Näringslivsrådet nu och framåt (Inbjuden 
kommunikatör)  
Hur kommunicerar vi det nya reformerade näringslivsrådet framåt för att nå så många företagare i kommunen 
som möjligt? Gustav (kommunens nya kommunikationsansvarig) trycker på att det är av största vikt att samtliga 
medlemmar använder sig av sina nätverk för att sprida och samla information och olika ärenden till 
näringslivsrådets agenda. Diskussionen leder till att näringslivsrådet behöver kommuniceras på ett lättsmält vis, 
dvs att det är enkelt att förstå vilka vi är, vad vi gör och hur man når oss.  
 

- Näringslivsrådets undersida på kommunens sida kommer finnas kvar men behöver omarbetas. 
- Ska vi ha en egen Facebooksida öppen för alla eller sluten för företagare? 
- Vi behöver ”hänga ut oss”, dvs synas och höras – hur gör vi det?  
- Vi behöver alternera i de olika kommundelarna och bjuda in lokala företagare när vi är där.  
- Ska vi ha en intern Facebookgrupp att kommunicera i mellan mötena? 

 
Sarah, Gustav och JP arbetar fram ett embryo för hur vi kan kommunicera näringslivsrådet framåt och ger som 
förslag vid nästa råd.  
 
JP tar upp Johan Lefverts skyltläge vid E22 och en diskussion kring skyltning av olika kommundelar och 
evenemang samt information kontra uppmärksamhet uppstår.  
 
7. Ideér om ytterligare ämnen för rådet. (ALLA)  
JP har ett förslag att varje näringslivsråd ska ha ett särskilt ämne eller tema att förhålla sig kring (denna gång 
kommunikation av näringslivsrådet). Samtliga får i uppgift att fundera över ämnen.  
Uppskattat är ”laget runt” och vad som försiggår i de olika företagarföreningarna för att kunna sprida sådant som 
händer runt om i kommunen.  
 
8. Övrigt 
 
Vammarhöjden 
JP ser två problem som kan lösas i att kommunen skulle överväga att bygga äldreboende på Odalkajen istället för 
på Vammarhöjden. Det skulle vara ett attraktivt äldreboende vid havet och skulle säkerligen ge ringar på vattnet 
för handeln på Storgatan, en gest som skulle visa att kommunen satsar på centrum. JP frågar sig om tanken kring 
detta kan utvecklas? 
 
Jenny svarar att det råder konsensus inom politiken att äldreboende ska byggas i samband med Regionens 
vårdcentral då det finns många fördelar med ett gemensamt vårdcentrum. Beslutet att genomföra bygget 
tillsammans med Region Östergötland är redan fattat. Exakt antal platser och vilka verksamheter som ska ingå är 
dock inte beslutat. Detta hindrar emellertid inte utveckling av Odalkajen för ägaren där och avsaknaden av ”steget 
före” äldreboenden, dvs seniorboenden eller trygghetsboende är något som önskas i kommunen. Där kan 
politiken överväga att ta beslut om att blockhyra delar av en sådan fastighet om det säkrar upp affären för en 
entreprenör.  
 
Jenny vill också uppmana till att handla lokalt under lågkonjunkturen och inflika att kommunen även i år kommer 
att köpa lokala presentkort i julklapp till anställda. 
 
 
 
BILAGOR 

1. Beslutade riktlinjer för näringslivsrådet 
2. Kommunens telefonpolicy 
3. Riktlinjer för hantering av mail från tidigare kommunchef 

 
 
Till kommande råd 

- Bjud in enhetschef för Arena arbetsmarknad gällande kommunalt samhall 
- Medborgardialog med Polis och kommunens brottsförebyggare 
- Presentera ett embryo till hur näringslivsrådet ska kommuniceras 

 
 
Nästa råd den 1 december 2022 kl 18-20 
 


