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Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Näringslivsansvarig 

Näringslivsberedning 16 maj 2019 

Plats och tid: Västan, Vaxholms kommunhus, 190516 
Deltagare: Anders Garstål 

Jan Reuterdahl 
Fredrik Östman 
Anna-Lena Nordén 
Mikaela Lodén 
  

 

1. Minnesanteckningar föregående möte 
Ordföranden läste upp minnesanteckningarna och dessa lades till handlingarna.  

 

2. Mittsamverkans fokusområden 
Anders presenterade ett utkast. Anna-Lena ska titta igenom utkastet och återkomma med synpunkter så 
att näringslivsberedningen kan ha en gemensam agenda gällande näringslivsarbetet.  

 

3. Budget näringslivsarbetet 
Efter önskemål från näringslivsberedningen presenterade Mikaela näringslivsenhetens budget. För år 
2019 är budgeten på 624 000 kr. De olika kostnadsområdena gicks igenom. En av de större enskilda 
kostnaderna är medlemskapet i Stockholm Business Alliance. Inför nästa möte tar Mikaela fram info om 
vad medlemskapet innebär för Vaxholm.    

  

4. Avstämning handlingsplan 
Mikaela gick igenom vad som gjorts enligt handlingsplanen sedan senaste mötet, t.ex. har välkomstbrev 
skickats ut till 38 nystartade företag och ett föredrag hållits för företagare i Vaxholm. 

  



Minnesanteckningar 
2019-05-29 

Dnr   
2 av 2 

 
 
 

5. Företagsbesök 
Måndag den 27 maj är näringslivsberedningen inbjudna till Destination Vaxholm medlemsmöte för att få 
en inblick i föreningen och besöksnäringen. Mikaela sätter ihop ett förslag på företag att besöka under 
hösten, ca 1 – 2 gånger i månaden.  

 

6. NKI och Svenskt Näringslivs undersökning 
Mikaela berättade kort om resultat i NKI. Vaxholm har sjunkit i NKI, från 68 till 60. Vid mötet hade inte 
Vaxholm fått kommunrapporten för NKI. Mikaela skickar ut den till näringslivsberedningen med 
protokollet. Svenskt näringslivs ranking kommer i höst. 
 

7. Möte med företag som vill etablera sig i Vaxholm 
Mikaela berättade om de företag som hon träffat som är intresserade av att etablera sig i Vaxholm. 
 

8. Möten med företag som är etablerade i Vaxholm 
Mikaela berättade om de företag som är etablerade i Vaxholm som hon har haft kontakt med. 
  

9. Ny näringslivsstrategi 
Den nya näringslivsstrategin ska utvecklas i dialog med näringslivet. Förslagsvis hålls några workshops 
med tjänstemän, politiker och företagare, t.ex. i september, november och februari. Ett underlag till den 
nya strategin skapas under hösten och den nya strategin kommer preliminärt att kunna presenteras 
under våren. Näringslivsberedningen har ett separat möte om strategin under vecka 33 eller 34. Mikaela 
skickar inbjudan och tar fram förslag på arbetsordning.  

 

10. Övriga frågor 
Anders meddelar att har fått ett nytt politiskt uppdrag som vice KSO och därmed kommer att avstå sin 
plats i näringslivsberedningen. Så fort ny person är vald återkommer han med info.  

 

11. Nästa möte 
Torsdag 26 september kl 18.00 på kommunhuset. 


