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Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Plusgiro: 165411-0 

 

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Näringslivsansvarig 

Näringslivsberedning 1 februari 2023 

Plats och tid: Rådhuset kl 18.00-20.30 
Deltagare: Harald Hynell, ordförande 

Kjetil Rindal 
Ann-Sofi Klar 
Per-Håkan Öström 
Krister Ek – Destination Vaxholm 
Mikael Schütt – Företagarna Vaxholm  
Peter Nyström – Företagarna Vaxholm 
Mikaela Lodén 
  

  

1. Välkomna 
Ordföranden förklarade mötet öppet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Vaxholms stads näringslivsarbete 
Mikaela presenterade fakta kring Vaxholms näringsliv samt hur kommunen arbetar med 

näringslivsfrågor.   

 

3. Näringslivsarbetet framåt 
Ordföranden presenterade sina tankar om hur kommunens näringslivsarbete kan utvecklas. 
Samtliga tyckte att besöksnäringen och marina näringar är viktiga branscher för Vaxholm. 
Hållbarhet är viktigt och hållbarhet inom marina näringar känns aktuellt.  
Ett förslag om att den nuvarande näringslivsstrategin kan revideras och konkretiseras 
diskuterades. Planen är att lämna in ett ärende om reviderad näringslivsstrategi till 
kommunfullmäktige under våren.   
 

 

4. Näringslivsberedningens möten framåt 
Näringslivsberedningens ordinarie möten kommer hållas i Rådhuset på onsdagar kl 18.00 
följande datum: 5 april, 13 september och 25 oktober.   
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5. Näringslivsfrukostar 
Förslag på nytt upplägg för näringslivsfrukostar. Näringslivsberedningen skulle vilja testa att 
hålla näringslivsfrukostar i Rådhuset. Upplägg och datum för möten kommer att presenteras 
framöver.  

 
 

6. Företagsbesök 
Näringslivsberedningen vill fundera över hur man vill göra med företagsbesök.  

 

7. Stockholm Archipelago 

Näringslivsberedningen kommer föreslå kommunstyrelsen att ingå ett nytt avtal med 

Stockholm Archipelago 2024-2026. Ärende till KS 23 mars. 

 

8. Utvärdering av teater på Lägret 

 Mikaela gick igenom utvärderingen om hur det lokala näringslivet skulle påverkas av en 

sommarteater på Lägret. En synpunkt var att man önskade en karta över det område på 

Lägret där teatern skulle spelas. I övrigt hade man inga förslag på ändringar eller tillägg. 
Utvärderingen kommer att redovisas för KS tillsammans med avtalsförslaget som tekniska 
enheten tar fram.  

 

9. Centrumutveckling 

 Ett möte bokades in torsdag 16 februari då Linda Wahlström kommer att presentera sitt 
arbete med centrumutveckling samt låta näringslivsberedningen tycka till om Vaxholms 
centrums nuläge. 

 

10.  Övriga frågor 

 Peter från Företagarna Vaxholm informerade om att en förfrågan om att anordna en stor 

friidrottstävling i Vaxholm kommit till Therese på Waxholms Hotell. Om det finns frågor runt 
detta kan arrangörerna kontakta Mikaela för information om tillstånd mm.     


