
Minnesanteckningar näringslivsrådet 

den 1 december 2022 

Ringarum – Guldkorn & Smulor 

Närvarande 
Jan-Peder Dareus, Japeda Cunsulting AB (ordf.) 
Per Hollertz (M), Valdemarsviks kommun 
Sarah Åkerblom, Valdemarsviks kommun (näringslivsutvecklare)  
Gustav Eriksson, Valdemarsviks kommun (kommunikatör) 
Mikael Johnsson, Valdemarsviks kommun (tf enhetschef Arena arbetsmarknad) 
Sven Stengard, Valdemarsviks kommun (ekonomichef) 
Isabelle Wikner, Fogelvik fastigheter 
Vilma Johansson, Hårlagret 1 
Eva-Lena Svensson, Hemma hos Elsa 
Nina Karlsson, Visit Valdemarsvik turistföreningen 
Albert Harrysson, Harryssons Väg & Byggnad 
Johan Lefvert, Vikens tak & plåt 
Tor Sandström, Optikern i Vika 
Frida Wigren, Valdemarsviks Sparbank 

Frånvarande:  
Peter Ingemarsson, Nordic Brass 
Åke Rolf, Nyföretagarcentrum 
Tobias Karlsson, LRF  
Björn Johnsson, Företagarna 
Jenny Elander Ek(C), Valdemarsviks kommun  
Karl Öhlander, Valdemarsviks kommun (kommundirektör) 
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank  

1. Uppföljning från föregående protokoll

Kommunens telefonpolicy och riktlinjer för mail har lagts ut på kommunens intranät sedan 

senaste rådet.  

2. Kommunalt samhall

Arena arbetsmarknad har som huvudsaklig uppgift att minska arbetslösheten. Mikael 

Johnsson presenterar möjligheter och utmaningar med ett kommunalt samhall (namnet ska 

ändras och förslag mottages) där kommunen fram till mars 2023 utreder hur glappet mellan 

personer med LSS-beslut och arbetslösa utan sådant beslut men som står långt ifrån 

arbetsmarknaden ska täckas för att i förlängningen undvika att personerna istället dyker upp 

hos sektor Stöd och omsorg (arena arbetsmarknad tillhör barn, utbildning, arbetsmarknad 

och kultur/BUAK). Förslaget är att både arbetsgivare och den arbetssökande ska kunna få 

stöd och handledning. Mikael tar gärna in synpunkter från näringslivet på hur initiativet ska 

utformas. Näringslivsrådet är positiva till ett kommunalt samhall och vill vara delaktiga.

3. Budget och ekonomi i kommunen 2023

Sven Stengard (ekonomichef) pratar om kommunens ekonomi under 2023. Två förslag har 

presenterats – ett från majoriteten som vann valet (M, SD, KD, LpO) och ett från 

Centerpartiet. Sannolikt fattas beslut om antagandet av majoritetens budget under 

kommunfullmäktige den 12 december. Ökade pensionskostnader, ökade räntekostnader, 

inflation, energikostnader och konjunkturen påverkar även kommunens ekonomi. Detta 

tillsammans med ett minskat skatteunderlag (ca 40 personer per år) och stora 

investeringsbehov i bl a Ringgården, kulvertar, hamnar/kajer, restaurangen på Grännäs 

mm. Kommunen är personalintensivt då 70% av kommunens kostnader är personal.



Trots det räknar budgeten med ett nollresultat för 2023, men kommunen kommer behöva 

göra en omställning inför 2024 och 2025 då det saknas ungefär 20 miljoner kronor och det 

fortfarande är oklart hur statsbidragen kommer fördelas framåt. Extra pengar har avsatts till 

planverksamhet framöver för att möjliggöra för fler inflyttare.  

Frågor och diskussioner om att få fritidshusägare att skriva sig i kommunen, att driva 

ortspolitik i en kommun med få invånare samt om kostnaderna för renoveringen av 

Ringgården är rimliga uppstår. 

4. Presentation av ämnen, aktivitetsplan, mätbara mål och grafisk profil för

näringslivsrådet 2023.

Sarah presenterar näringslivsrådets roll och aktiviteter i tre delar. Den första delen består i att 

rådet ska agera ”advisory board” i frågor där kommunen och näringslivet möts. Detta är 

främst så rådet fungerat tidigare. Del två består i att vi tillsammans tar fram ett kontrakt 

mellan kommun och näringsliv där kommunen lovar att 1) tillmötesgå företagen om önskan 

att vara mer tillgängliga för möten, svara på mail och telefon inom en viss tid (en avdamning 

av kommunens telefonpolicy och riktlinjer för mailen). 2) kommunen lovar att agera 

rådgivande och stötta företagen i myndighetsärenden. 3) företagen lovar att i största möjliga 

mån tillskapa utrymme för personer långt ifrån arbetsmarknaden och personer med LSS-

beslut på sina företag för att skapa sammanhang och meningsfull sysselsättning för dessa 

och därmed bidra med nytta för både individ och samhälle. Önskvärt vore att kontraktet 

tillsammans med nuvarande näringslivsstrategi också antas politiskt. Del tre handlar om 

aktiviteter för att forma gemensamma målbilder och framtidstro för företagare och ungdomar. 

Frukostar en gång i månaden under våren kommer att börja planeras i januari. Flera insatser 

för ungdomar görs idag, främst tillsammans med Sparbanken men det finns troligen utrymme 

för fler aktiviteter som ytterligare företagare står bakom.  

Förslaget finns visualiserat som bilaga till minnesanteckningarna. 

Gustav presenterar också tankar bakom näringslivsrådets nya profil och har tagit fram en bild 

som ska representera rådet och vara neutral, dvs ett paraply under vilka kommun, 

företagarföreningar, bank och företag kan verka tillsammans. Profilen kommer användas då 

rådet kommunicerar digitalt eller i tryck. 

5. Förenkla helt enkelt – fortsättningen…

Sarah, JP och Pelle pratar kort om fortsättningen av den utbildning handläggare och andra 

tjänstemän just nu genomgår för att bli bättre i sina kontakter med näringslivet. Del 3 av 4 

har genomförts och den 4 delen ska resultera i någon form av gemensam handlingsplan. 

Kommunen ska enligt Förvaltningslagen 6 § vara enkla och stöttande i lämplig utsträckning 
(SFS 2017:900) 

6. Vad händer i föreningarna?

Företagarna har julbord, därför är Tor enda representant från dem närvarande på rådet. 

Huvudfokus är näringslivsgalan 2023.Företagarna har också visat intresse för den skylt 

Johan Lefvert erbjöd på sin tomt vid Mossebo. 

Turistföreningen upplever att det är svårt att rekrytera personal då många försvann till andra 

branscher under pandemin, att det är svårt med personalboenden. Ökade råvarukostnader 

och lågkonjunktur oroar och man frågar sig om folk kommer ha råd att semestra. 

Turistföreningen är inblandade i jul i viken som i år är spritt under flera dagar. De planerar 

också en nyårspromenad mellan 16-17 på nyårsafton i centrala Valdemarsvik med start 

segelklubben och slut vid hembygdsgården.  



Baljaföreningen (inte formellt representerade i rådet) planerar inför julmarknad den 3 dec och 

önskar mer dialog kring evenemang i kommunen för att undvika krockar såsom under 

Klassikerfestivalen. 

7. Övriga frågor.

JP önskar att samtliga upphandlingar av relevans går via näringslivsrådet för rådgivning. Han 

skulle vilja ha en årscykel på planerade upphandlingar något som redan är önskat internt i 

kommunen men som verkar svårt att uppnå då endast en sektor rapporterat in vilka 

upphandlingar som planeras under 2023. Diskussion kring upphandlingar uppstår i allmänhet 

då uppföljningen av fördelningen på byggentreprenader visat brister i systemet, vilket 

förhoppningsvis är löst med nya rutiner. Generellt behöver kommunen bli bättre på att följa 

upp att avtal följs. Per (M) uppger att det numera finns en person som arbetar med att reda i 

gamla avtal. 

Till nästa näringslivsråd 

Fortsättning av aktivitetsplanen med mätbara mål. Införlivandet av näringslivsrådets profil. 

Nästa råd planeras den 1 februari 2023



FÖRETAGSKLIMATETS
ENKÄTSVAR = MÄTBARA MÅL

NÄRINGSLIVSSTRATEGINS 
KÄRNOMRÅDEN

HUR? 
dialog, samverkan, partnerskap

kommunikation, information 

= 

Näringslivsrådet

VI & VÅRA UNIKA NÄTVERK

OCH 

 

VÅR PROFIL
Hemsida, Facebook, ValdemarsviksBladet

populärversioner av ”plan” och ”årsredovisning”

Del 1: Rådgivande i samhällsplanering

Näringslivsrådet ska vara rådgivande när 
Valdemarsviks kommun planerar sådant 
av allmänt intresse där näringlivet berörs

Revidering av översiktsplanering
Mark, bebyggelse, infrastruktur (vägnät, 
VA, fiber odyl)

Upphandlingar
Konkurrens från kommunens 
verksamheter

Brottsförebyggande/
trygghet 

Behov av kompetens

Hållbarhet

Vision 20..

Del 2: Ett kontrakt/handslag

Näringslivsrådet tar fram ett kontrakt 
mellan näringsliv och kommun

t ex
Kommunen ska vara: 

- Tillgängligt via möten, mail och telefon 
inom XX tid

- Rådgivande och stödjande funktioner i 
myndighetsärenden

Företagen ska:
- i största möjliga mån ta emot perso-
ner med LSS-beslut och personer långt 
ifrån arbetsmarknaden för att ge dessa 
individer 

meningsfull sysselsättning
chans till praktik och arbetsträning
chans att träna svenska språket
främja viljan till utbildning och utveckling

Del 3: Aktiviteter för gemensamma 
målbilder och framtidstro 

 
SKOLA/UNGA 

Aktiviteter som främjar:  

- god kunskap om Valdemarsviks arbets-
marknad  för att kunna göra välgrundade 
yrkesval 
- viljan till vidareutbildning 
-entreprenörskap i skolan
- framtidstro och viljan att återvända till 
Valdemarsvik

FÖRETAGEN 
Aktiviteter som främjar:  

- utveckling inom befintliga företag (att-
raktiva arbetsgivare och konkurrenskraf-
tiga på marknaden)
- viljan och modet i små företag att växa 
och anställa sin första - andra...
- nyföretagande
 
Vårfrukostar med teman ”Valdemarsvik 
framåt” (Förbifarten, ByggMax, Ringa-
rums tomtområde? mm)  



Mål 1 Mål 2

Mål 3 Mål 4

Kontakt-
uppgifter

Minnesanteckningar

ÅRSREDOVISNING 2023
aktiviteter 1, 2, 3, 4

mätbart mål 1, 2, 3, 4
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