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Rådets syfte  

Utifrån kommunens nuvarande näringslivsstrategi har rådet till uppgift att ta fram och 

formulera konkreta aktiviteter och mål som också följs upp i näringslivsrådet med 

huvudsakligt syfte att förbättra Valdemarsviks företagsklimat, skapa tillväxt och utveckling. 

Med jämna mellanrum bör också näringslivsrådet vara med och aktualisera och uppdatera 

kommunens näringslivsstrategi. I strategin fokuserar rådet särskilt på de områden där det 

offentliga och privata behöver mötas för bättre ömsesidig förståelse, ökad effektivitet och 

framför allt utveckling. Dessa är fokusområdena för rådet: 

- Kommunal service och myndighetsutövning 

- Information och kommunikation mellan kommun och näringsliv 

- Planarbete, fysisk planering  

- Upphandlingar 

- Hållbarhet, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 

- Kompetensförsörjning och integration 

- Skola och näringsliv, entreprenörskapsutbildning och arbetsmarknadskunskap 

- Ärenden av principiell och strukturell betydelse för företagarnas förutsättningar i 

Valdemarsviks kommun  

I strategin nämns också arbete för etableringar av nya företag i kommunen och 

platsmarknadsföring av Valdemarsvik. Dessa frågor lämnas utanför rådets huvudsakliga 

fokus.  

Möten  

Minst 4ggr/år som administreras av näringslivsutvecklaren i samråd med ordförande. Mötet 

alternerar plats runt om i kommunen med relevanta inslag från företagare på den ort mötet 

anordnas för att visa öppenhet, transparens och intresse för alla delar av Valdemarsviks 

kommun och framförallt belysa de olika kommundelarnas unika förutsättningar, möjligheter 

och utmaningar. Fler möten i mindre arbetsgrupper kan förekomma. 

Formalia 

- Ärenden och punkter till agendan ska komma in till näringslivsutvecklaren eller 

ordförande senast 4 veckor före rådets möte. 

- Dagordningen/agendan skickas ut av näringslivsutvecklaren 2 veckor före rådets 

möte. 

- Protokoll/minnesanteckningar skickas ut senast 3 arbetsdagar efter rådets möte samt 

publiceras på kommunens hemsida. 

Fasta platser och rörliga platser 

Företagarföreningarna, kommunen och Valdemarsviks Sparbank innehar fasta platser i 

näringslivsrådet. Företagarföreningarna består idag av LRF, Turistföreningen Visit 

Valdemarsvik, Företagarna och Nyföretagarcentrum. Från kommunen deltar kommunalråd, 

oppositionsråd, kommundirektör och näringslivsutvecklare. Dessa platser byts inte ut så 

länge inte den egna organisationen byter ut representanten.  

Övriga platser är roterbara och förslag på nya och avgående representanter bör lyftas en 

gång årligen på näringslivsrådet. Nya medlemmar väljs in av övriga medlemmar utifrån 

förslag framtaget av näringslivsutvecklaren som valberedare.  



Ordförandeskapet 

Ordförande ska bestå i en lokal företagare och därmed drivas av näringslivet i kommunen. 

Även ordföranden väljs ett år i taget av rådets medlemmar utifrån förslag från 

näringslivsutvecklaren. Alla medlemmar men särskilt rådets ordförande och kommunens 

näringslivsutvecklare har i uppdrag att nätverka med vårt lokala näringsliv för att vara lyhörda 

för och lyfta aktuella frågor från företagen i kommunen. 

 

Näringslivsrådet bör alltid eftersträva dynamik, jämställdhet och mångfald i sin 

sammansättning. 


