


Minnesanteckningar näringslivsråd 1 februari 2023 

 
Uppföljning på 48-h regeln och telefon/mailpolicy (Sarah) 

Sarah har för avsikt att uppdatera nuvarande policy och bestämmelser kring hur kommunen hanterar mail och 
telefon för att få en ny, uppdaterad version antagen politiskt. Förslaget kommer även att skickas ut till 
representanterna i rådet för remiss. Uppföljning på nästa råd. 
 
 

Så arbetar Valdemarsviks kommun med upphandlingar (Tobias) 
Tobias går igenom lagar som rör kommunal och offentlig upphandling samt mer ingående om lagen om offentlig 
upphandling. Han berättar bl a om tröskelvärden, direktupphandlingsgränser, olika möjliga 
upphandlingsförfaranden, typer av avtal och verktyg för kommunens upphandlingar. Tobias går också igenom 
upphandlingsprocessen som han avser och önskar att den ska gå till samt problem som funnits med bl a 
uppföljning av avtal och förvaltningen av avtal. 
 
Tobias går också igenom ömsesidigt ”goda affären” och effektiv hantering av skattemedel samt de kommande 
upphandlingar som finns planerade. 
 
Inflik från rådet är att uppföljningen är viktig för båda parter i avtalet och att det är viktigt att verksamheten som 
upphandlar är insatt i avtalet hela vägen. Tobias roll på kommunen är relativt ny och dessförinnan köptes tjänsten 
in externt ifrån. Förhoppningar finns från både kommun och rådets medlemmar att framförallt uppföljningen och 
förvaltningen av avtal förbättras framåt. 
 
Tobias går också igenom kommande upphandling av Ämtö stugby och Fyruddens hamn. 
 
Då det med stor sannolikhet inom en tid kommer ett försäljningsuppdrag på hela kommunens mark inklusive 
stugbyn på Ämtö kommer avtalet bli kort och max 2 år där den eventuella entreprenör som lägger högst anbud i 
pris kommer att få ett helhetsansvar för stugbyn under avtalstiden, dvs både intäkter och kostnader. 
 
Även på Fyrudden kommer ett kortare avtal skrivas på 2 + 1 + 1 år då reparation av kajen och eventuell 
detaljplaneprocess hägrar inom de närmsta åren. Den entreprenör som vinner upphandlingen kommer betala en 
hyra för hela hamnen och få ett helhetsansvar, dvs ta både intäkter och kostnader. Detta för att skapa incitament 
att marknadsföra Fyrudden och få fler gäster till hamnen. Det är oklart idag exakt vad som ska ingå och ej och 
därmed exakt vad hyran blir, dessa diskussioner sköts mellan Tobias och fastighetskontoret. 
  
 
 

OrienteringstävlingenSwedish League den 15-16 april på Grännäs 
Mats Rosander och Björn Persson berättar om vårens stora orienteringstävling på Grännäs. Swedish League 
med Sverige-eliten och ”Valdemarsviks-dubbeln” genomförs samtigt och 4000 besökare beräknas anlända den 
14 april och lämna den 16 april. Boenden bokas runt om och utanför kommunen. Redan i mars finns 
träningsområden i Tryserum inför tävlingen. Arrangören presenterar olika typer av partnerpaket som företag kan 
köpa för att exponeras under tävlingen. 
 
Valdemarsviks kommun är huvudpartner tillsammans med Valdemarsviks Sparbank och kommer tillsammans 
lyfta Valdemarsvik i sin helhet för att skapa en positiv känsla på platsen, sälja in Valdemarsvik i sin helhet och 
förhoppningsvis bidra till engagemang hos ortsbor, ökad turism och i förlängningen inflyttning. Bl a kommer ett 
Valdemarsvikstält finnas med lounge mm, båtturer med Ellen af Harstena kommer att gå gratis mellan Grännäs 
och centrum för att uppmuntra till rörlighet hos besökare och ortsbor mellan centrum och Grännäs samt skyltning 
och banners på tävlingsområdet under varumärket ”Härliga Valdemarsvik” eller ”Visit Valdemarsvik”. 
 
Arrangören önskar svar på eventuella partnerskap från ytterligare företag senast den 15 mars. 
 
 
 

Förslag på aktiviteter arrangerade av näringslivsrådet (Sarah) 
På föregående råd föreslog Sarah en plan i tre delar (1. Rågivande, 2. Framtagande av ett avtal/handslag och 3. 
Framåtsyftande aktiviteter för näringslivet och skola) som näringslivrådet föreslogs arbeta efter. Ingen 
återkoppling har kommit på detta så Sarah har strukit punkt 2 med hänvisning till att en ny policy för kommunens 
tillgänglighet via mail och telefon kommer tas fram. Hon önskar en arbetsgrupp för att planera ett antal 
inspirerande och engagerande träffar för kommunens näringsliv där Åke Rolf anmäler sig frivillig och Björn lovar 
att vara behjälplig med Företagarnas nätverk av föreläsare/inspiratörer odyl.  
 



Tre mätbara mål ur Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet hoppas rådet att höja betyget på med dessa 
aktiviteter: 
 

1. Företagens engagemang för att förbättra företagsklimatet 
2. Skolans kontakter med det lokala näringslivet 

 
Och i förlängningen 
 

3. Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens 
 
 
Arbetsgruppen ska ha dessa mål i åtanke vid planering av kommande aktiviteter.  
 
 
 

Nytt från politiken (Per/Lars) 
Per inleder med att berätta om vilka som efter valet tagit över styrningen av kommunen. Majoritetens huvudfokus 
framöver kommer att handla om inflyttning och att vända den negativa befolkningstrenden, öppenhet, lyhördhet 
och dialog i alla kommundelar och med näringslivet samt uppdatering av vision 2025. 
 
2022 års ekonomiska resultat visade ett underskott på 20 miljoner kronor vilket kom som en överraskning för 
både nya och gamla majoriteten. Budget har överskridits främst på sektor stöd och omsorg men även på tekniska 
avdelningen. Just nu utreder man internt hur detta kunde ske och var det brustit i uppföljningen. Dessutom har 
politiken uppdragit förvaltningen att anpassa verksamheterna till budgeten samt infört anställningsstopp och 
vakansprövning.  
 
Rådet diskuterar återigen bristande förtroende för kommunen, en önskan om bättre, mer klarspråkig 
kommunikation inom kommunen men också ut mot företag och till invånare för att undvika ryktesspridning och 
dålig ton.  
 
 
 

Nytt från medlemmarna och deras nätverk 
• Företagarna planerar inför vårens Viksgala och lyfter frågan om kommunens elkapacitet som viktig för 

framtiden. 

• Visit Valdemarsvik arbetar med broschyr och karta för sommarens turistsäsong. Flera positiva aktiviteter 
har genomförts via föreningen, bl a Nyårsvandring som sannolikt blir av igen nästa nyår. Återigen 
diskuteras de tomma lokalerna på Storgatan som ett stort bekymmer. 

• Fastighetsägarna via Fogelvik lyfter antalet vakanta lägenheter i kommunen och vikten av inflyttning. De 
önskar att få kontakt med kommunens energirådgivare och att skapa ett nätverk med de stora 
fastighetsägarna i kommunen. 

• Nyföretagarcentrum såg en nedgång i antalet nystartare under hösten men ser nu en uppgång och ett 
ökat intresse för vårens kurs i ”steget till eget”. 12 personer är anmälda till kursen varav 5 från 
Valdemarsvik. Diskussion förs med Företagarna om att dela ut priset ”Årets nyföretagare” under 
Viksgalan. 

• LRF diskuterar beredskap vid eventuella kriser och hur näringslivet och kommunen tillsammans skulla 
kunna samverka kring frågan.  

• Gryts sockenförening planerar att genomföra aktiviteter för yngre för att inspirera och engagera. En 
pizzakväll planeras den 28 februari på Fyrudden. 

• Baljaföreningen har genomför en lycka julmarknad men upplever problem med att Klassikerfestivalen 
återigen genomförs samma datum som Baljadagen. De är ännu inte klara med om dagen ska 
genomföras eller ej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plats 
Valdemarsviks Sparbank 
 
Närvarande 
Jan-Peder Dareus, Japeda Cunsulting AB (ordf.) 
Per Hollertz (M), Valdemarsviks kommun 
Lars Beckman (S), Valdemarsviks kommun 
Karl Öhlander, Valdemarsviks kommun (kommundirektör) 
Sarah Åkerblom, Valdemarsviks kommun (näringslivsutvecklare)  
Isabelle Wikner, Fogelvik fastigheter 
Vilma Johansson, Hårlagret 1 
Eva-Lena Svensson, Hemma hos Elsa 
Nina Karlsson, Visit Valdemarsvik turistföreningen 
Albert Harrysson, Harryssons Väg & Byggnad 
Tor Sandström, Optikern i Vika 
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank 
Åke Rolf, Nyföretagarcentrum 
Tobias Karlsson, LRF  
Björn Johnsson, Företagarna 
 
Frånvarande:  
Peter Ingemarsson, Nordic Brass 
Johan Lefvert, Vikens tak & plåt 
 
Gäster: 
Tobias Svanberg, Valdemarsviks kommun (upphandlare) 
Mats Rosander, Swedish League 
Björn Persson, Swedish League 
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