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1  SAMMANFATTNING  

  
Vaxholms stad har sex övergripande mål antagna av kommunfullmäktige.  

  
Ett av dessa mål är   

  
BRA FÖRETAGSKLIMAT  

  
Företagen har en avgörande betydelse för samhällets finansiering och 
utveckling. Att bidra till att skapa ett gott företagsklimat är därför en viktig 
fråga för samtliga kommunala nämnder och verksamheter. För de 
verksamheter som har en direkt kontakt med företagarna gäller att erbjuda 
god service på ett rättssäkert sätt. Därutöver skapas ett bra företagsklimat 
genom att Vaxholm fortsatt är en attraktiv plats att bo och leva på med 
bibehållen hög kvalitet inom kärnverksamheterna.  

Denna vision för Vaxholms näringsliv 2020, inklusive mål och strategier, utgör 
grunden för det fortsatta arbetet med att skapa ett bra företagsklimat i 
kommunen.  

  
”Vaxholms näringsliv 2020”  

  
”Vaxholms stad har 2020 ett väl differentierat näringsliv. Detta innebär ett stort 
och varierat utbud av produkter, tjänster och arbetstillfällen, vilket i sin tur 
bidrar till ett starkt och mindre sårbart näringsliv året runt.”  

  
Visionen är ned bruten i sex huvudpunkter:  

  
1. Vaxholms är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknyt-

ning 
  
2. Antalet kunskapsintensiva1 företag har fördubblats 
  
3. Det finns ett stort intresse från företag för nyetableringar i kommunen  
  
4. Vaxholms befintliga företag har vuxit i antal anställda och omsättning 
  
5. Den expanderade besöksnäringen har utökats med ett antal aktörer och an-

läggningar som attraherar både turister och besökare för större arrange-
mang under årets alla månader 

  
6. Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett bra kundunderlag  
 
 
                                                 
1 KIBS – Knowledge Intensive Business Services  
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Näringslivsstrategin ska bidra till att:  
  

• Genom god service från kommunen vidareutveckla mångfald och stabilitet i 
näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen 

  
• Ökad tillämpning av ny kunskap och ny teknik  
  
• Stärka Vaxholm som en attraktiv kommun för etableringar  
  
• Lyfta branscher som har speciellt goda förutsättningar att växa och utvecklas  
  
• Visa kommunens vilja och engagemang för näringslivet  
  
• Underlätta samarbetet mellan kommunen och näringslivet  
  
• Skapa utvecklingsprojekt för kommunen och regionen  
  
• Verka för bostäder med olika upplåtelseformer  

  
  

Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin är: 
  

• Service till befintliga företag  
  
• Rekrytering av nya företag och främjande av nyföretagande 
  
• Främjande av inflyttning samt marknadsföring av Vaxholm ur näringslivs- 

och boendeperspektiv 
  
• Stöd till kulturella näringar 
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2 INLEDNING  

2.1 BAKGRUND   
  

Inom en kommun är det många intressen som ska tillgodoses, både allmänna 
och näringslivsrelaterade. Näringslivs- och sysselsättningsfrågorna intar en 
central roll i kommunens utvecklingsarbete. Frågornas centrala betydelse 
understryker vikten av att hela kommunens förvaltningsorganisation engageras. 
För att nå framgång är det viktigt att dessutom fler krafter än enbart de 
kommunala engageras.  

  
Ytterligare en avgörande förutsättning är att arbetet präglas av långsiktighet 
och partipolitisk samsyn. Vikten av detta framhålls ofta av företrädare för 
näringslivet och kan inte nog betonas.  

  
För att uppnå långsiktighet krävs visioner och framförallt en väl genomarbetad 
och brett förankrad strategi.  

  
Under 2010 - 2011 genomfördes i kommunens regi ett visionsarbete som ledde 
fram till en sammanställning - eller värdegrund - som kom att benämnas 
”Hjärtat i Skärgården”.  

   
 

Charmen Natur De gamla 

husen Miljö Service 

Skärgårdslivet 
Kvalitet Historia Kultur 

Havet Bo och arbeta på 

samma plats

Trygghet Hälsa Hållbar utveckling

Vad kan vi bli 

bäst i världen på? 
(…och inte!)

Vad driver vår ekonomi 
- kärnaffären?

Vad brinner vi för?

Skärgårdsupplevelser 
nära Stockholm

VAD:
Skärgårdsturism

Världens bäst bevarade 
skärgårdsstad Världens bästa 

vattenväg Porten mellan 
skärgården och Stockholm 

Arbete och boende i 
oslagbar miljö

Kryssningsfartyg Mixen av 
tillgångar

HUR:
Bemötande

Attityd Service 
Kommunicera 

Tillgänglighet Hälsa
Idrott Samverkan 

Näringslivsklimat

Turism, besökare och kunder året runt
Lokal marknad – leva och bo på samma 

plats

Skärgårdskultur i 
unik miljö.

HUR:
Utbudet Skärgårdslivet 
Båtlivet Entreprenörer i 
samverkan Nätverka 

Samarbeta
 

 
 
 
 
 
Erfarenheterna från det arbetet har beaktats i detta arbete. 
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2.2  SYFTE  
  
Syftet med denna näringslivsstrategi är att klargöra kommunens roll inom 
näringslivsområdet och vilka möjligheter kommunen har att påverka 
utvecklingen.  
  
Strategin ska främja stabilitet och tillväxt i befintliga företag och göra hela 
kommunen attraktiv för nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas. 
Strategin ska också tydliggöra kommunens insatser inom det 
näringslivspolitiska området och verka som en bas för näringslivsarbetet i 
kommunen.   
  
Strategin kartlägger hot och möjligheter och identifierar ett antal 
insatsområden. Till vart och ett av dessa insatsområden knyts konkreta och 
uppföljningsbara mål.  

  
Förankring  
  
Kommunens uttalade ambition är att driva näringslivsarbetet med god lokal 
förankring. Såväl hos de politiska partierna som hos enskilda företag, 
näringslivets organisationer och kommunala förvaltningar.  

2.3  MÅL  

2.3.1 Regionala mål  
  
Stockholm Nordost!  
  
Nordostkommunerna2 i Stockholms län har antagit en gemensam vision för att 
utveckla regiondelen. Tidsperspektivet sträcker sig från 2010 till 2040 och med 
en utblick till 2050.  
  
Nordostsektorn är en stor och viktig del av den snabbt växande 
Stockholmsregionen. Denna vision visar hur de sex kommunerna i Stockholm 
Nordost - gemensamt och var och en för sig - tar sitt ansvar för tillväxten och 
vilka insatser detta kräver från andra ansvariga aktörer. Visionen, som är 
antagen i respektive kommuns fullmäktige under våren 2012, är en politiskt 
blocköverskridande överenskommelse som riktar sig till nuvarande och framtida 
invånare och näringsliv i de sex nordostkommunerna samt till regionala och 
nationella myndigheter.  Viktiga delar av visionsarbetet är hur näringslivet 
utvecklas, framtida infrastruktur, bostadsförsörjningen och utvecklingen av en 
regional stadskärna i Stockholm Nordost.  

  

                                                 
2 Utvecklingsprojektet Stockholm Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Norr-
tälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.  
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Näringsliv  

  
”Här kan företagen utvecklas och växa!”  

  
”Mål för utvecklingen är att Stockholm Nordost ska vara ett självklart val för 
företag som vill etablera sig och utvecklas i Stockholmsregionen.” 
Kommunerna i Stockholm Nordost verkar gemensamt för att:  

  
 50 000 nya arbetstillfällen skapas i ett differentierat och expansivt 

            näringsliv  
 

 Nordostkommunerna utgör en gemensam arbetsmarknad inom  
   Stockholmsregionen  

 
 Tillsammans erbjuda bra etableringsmöjligheter för de flesta företag  

  

2.3.2 Vaxholms kommuns mål3  
  
”Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att arbeta, leva 
och bo på. Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdsstad 
som med småskalighet och effektiv kommunal service ska 
erbjuda invånare och näringsidkare en attraktiv och 
stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, 
natur och storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som 
präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. 
Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. 
Valmöjligheter skall finnas, framför allt inom skola, omsorg 
och boende.”  
  

VAXHOLMS STADS ÖVERGRIPANDE MÅL:  
  

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i Vaxholms stad. 
KF beslutar bl a om övergripande mål och riktlinjer för den kommunala 
verksamheten:  

  
God kvalitet och kostnadseffektivitet utgör de viktigaste målen för den 
prioriterade verksamheten.  

  
Dessa två mål är av avgörande betydelse för uppfyllelse av Vaxholms stads 
vision.  

  

                                                 
3 Hämtat ur befintliga dokument  
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Följande mål och beskrivningar har antagits av KF § 92/2011.  

  
 KVALITETEN SKA UTVECKLAS OCH FÖRBÄTTRAS  

 
 HÅLLBAR MILJÖ  

 
 TRYGGA OCH FRISKA VAXHOLM  

 
 BRA FÖRETAGSKLIMAT  
 
Företagen har en avgörande betydelse för samhällets finansiering och 
utveckling. Att bidra till att skapa ett gott företagsklimat är därför en viktig 
fråga för samtliga kommunala nämnder och verksamheter. För de 
verksamheter som har en direkt kontakt med företagarna gäller att erbjuda 
god service på ett rättssäkert sätt. Därutöver skapas ett bra företagsklimat 
genom att Vaxholm fortsatt är en attraktiv plats att bo och leva på med 
bibehållen hög kvalitet inom kärnverksamheterna.  
 
 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE  
 
 VERKSAMHETERNA SKA VARA KOSTNADSEFFEKTIVA   
 
 
 
Strategin för det fortsatta arbetet beträffande näringsliv är att:   

  
UTVECKLA OCH STIMULERA ETT LOKALT NÄRINGSLIV MED 
FÖRETAGANDE  
OCH VERKSAMHETER  

  
Vaxholms stad ska vara en attraktiv kommun för företagande och näringsliv. 
Möjligheten att etablera företag och att bedriva verksamhet ska främjas. 
Turism- och besökningsnäringen är viktig för Vaxholm och skärgårdens 
framtida utveckling. Kommunen ska verka för att skapa samarbeten med 
lokala och regionala aktörer. Vaxholm ska erbjuda ett variationsrikt och unikt 
utbud i en attraktiv miljö med goda kommunikationer. Det gynnar såväl det 
lokala näringslivet, Vaxholm som besöksmål samt invånarnas sociala och 
fysiska aktivitet i det offentliga rummet.  
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3 LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR  
  

Kommunen har under många årtionden haft en stabil bas för bland annat 
detaljhandeln  
och andra serviceföretag tack vare militärens närvaro i kommunen.  

  
Sedan regementet på Rindö flyttades 2006 har situationen radikalt förändrats 
för dessa företag och underlaget för detaljhandeln är idag mer säsongsbetonat.   

  
Vaxholm är en del i en region med stor expansion med en miljö som 
möjliggör hög livskvalitet. Det innebär stora möjligheter att utveckla ett brett 
och framgångsrikt näringsliv. Men för att fullt ut utnyttja denna potential 
krävs en ständigt pågående bevakning och uppföljning av förändringar i 
omvärlden och en aktiv politik.   

  
I länderna kring Östersjön finns idag ett flertal projekt som handlar om 
miljö, fiske, energi, infrastruktur mm kopplat till Östersjön. Möjligheter för 
näringslivet i Vaxholm kopplat till detta skall tillvaratas.   

  
Alternativscenariot är en utveckling där Vaxholm blir en sovstad till 
Stockholm och ”ett turistmål” under några korta intensiva sommarmånader. 
Detta innebär sannolikt negativa konsekvenser på i princip hela näringslivet - 
en ”ond spiral” - liksom för hela samhället. Attraktionskraften riskerar att 
avta.  
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3.1  VAXHOLMS NÄRINGSLIV IDAG 4  

  
I Vaxholm finns idag 1 712 arbetsställen med total 2 214 anställda.   

  
En majoritet av dessa företag (1 232) har inga anställda. Huruvida ägaren 
jobbar heltid  
i sitt företag eller har denna verksamhet som bisyssla är svårt att säga.  

 
                                                           Storleksklass efter antal anställda 

Bransch 1  0 1-4 
 
5- 9 10-19 20-199 Totalt Anställda 

Avdelning saknas  11     11 0 
Jordbruk, skogsbruk och fiske  59 4    63 10 
Utvinning av mineral  1     1 0 
Tillverkning  57 14 4 1  76 66 
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och 
sanering  

1     1 0 

Byggverksamhet  92 43 4 4  143 153 
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar  107 48 12 3 1 171 219 
Transport och magasinering  33 13 1 6 3 56 220 
Hotell- och restaurangverksamhet  24 17 6 4 1 52 156 
Informations- och kommunikationsverksamhet  84 26 1   111 47 
Finans- och försäkringsverksamhet  13 6 2 1  22 42 
Fastighetsverksamhet  106 26 2   134 50 
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och 
teknik  

338 110 5 1  454 195 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster  

55 22 1 1  79 51 

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk social-
försäkring   3 1 1 1 6 104 

Utbildning  43 9 2 7 6 67 444 
Vård och omsorg; sociala tjänster  66 17 6 1 4 94 385 
Kultur, nöje och fritid  64 17 1   82 28 
Annan serviceverksamhet  78 10   1 89 44 

Totalt  
  
  

1232 385 48 30 17 1712 2214 

 

                                                 
4 Källa SCB 2013  
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Av kommunens 20 största arbetsgivare (kommunen borträknad) är det två företag 
som ha 100-199 anställda och sex företag som har 20-49 anställda. Övriga företag 
i kommunen har färre än 20 anställda. 
 

 

Företagsnamn Anställda 
VAXHOLMS KOMMUN 500-999 anställda 
NORLANDIA CARE AB 100-199 anställda 
TRAFIKVERKET (FÄRJEREDERIET) 100-199 anställda 
COOP BUTIKER & STORMARKNADER AB 20-49 anställda 
MONTESSORISKOLAN I VAXHOLM EK. FÖR. 20-49 anställda 
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB 20-49 anställda 
VAXHOLMS FÖRSAMLING 20-49 anställda 
WAXHOLMS HOTELL AKTIEBOLAG 20-49 anställda 
VAXHOLMS VÅRDCENTRAL AB 20-49 anställda 
ANDERSSON & SKIÖLD NR 10 AB 10-19 anställda 
ANNÉ EKLUND MATKONSULT AKTIEBOLAG 10-19 anställda 
ANT TRANSPORT AB 10-19 anställda 
HNH BYGG AKTIEBOLAG 10-19 anställda 
INDUSTRIKONSULT I VAXHOLM AKTIEBOLAG 10-19 anställda 
KUSTBEVAKNINGEN 10-19 anställda 
LAGERROOS BENSIN AKTIEBOLAG 10-19 anställda 
MAGNUS MYRBÄCK TRANSPORT AKTIEBOLAG 10-19 anställda 
MARIE-LOUISE WESTMAN TAXI AB 10-19 anställda 
MIKAEL ALERYDH BYGG AKTIEBOLAG 10-19 anställda 
NEFRIT AKTIEBOLAG 10-19 anställda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa SCB 2013 
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3.2  STYRKOR OCH SVAGHETER  

Styrkor:  

 Inarbetat varumärke

 Eftertraktad boendemiljö

 Läget nära Stockholm och Arlanda

 Del av en expansiv region

 God tillgänglighet till välutbildad arbetskraft tack vare närheten till universitet
och högskolor  

 Regionalt samarbete (kan utvecklas)

 Attraktiv skärgårdsmiljö

 Invånarna
- Välutbildade
- Kreativa

 Högt företagande/nyföretagande

 Marin miljö

Svagheter: 

 Detaljhandel med problem, stort utflöde av köpkraft

 Infrastrukturutmaningar avseende bussar, kajer, renhållning, maritima miljön

 Den kommunala organisationen uppfattas som bristfällig

 Kommunikationerna med Stockholm. Få båtförbindelser till och från Stockholm 
under lågsäsong

 Brist på mark

 Bostadsbrist och brist på bostäder med varierade upplåtelseformer
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3.3 MÖJLIGHETER OCH HOT  

Hot:   

 Försvagad ekonomi (Världen, Sverige)

 Den kritiska massan av året runt öppna butiker bibehålls ej – negativ spiral

 Bristande investeringar i och finansiering av utvecklingssatsningar

 Avtagande engagemang avseende samverkan lokalt och regionalt

 Ökad konkurrens från andra orter

 Bristande förmåga att lösa viktiga infrastruktur- och hållbarhetsfrågor

 Brist på investeringskapital

Möjligheter:  

 Att skapa bättre lokal arbetsmarknad som säkrar basen av utbud och service.
Exempelvis genom att underlätta utvecklingen av befintliga företag och identi-
fiera tänkbara nyetableringar

 Att locka intressanta kunskapsintensiva företag till kommunen

 Att bättre ta vara på läget nära Stockholm, förbättra kommunikationer och 
fördjupa samarbete med Stockholm

 Att förbättra samarbetet mellan näringsliv och kommun – aktivt söka en Vax-
holmsanda – genom att satsa tid och energi på dem som vill vara med på ett
utvecklingsspår

 Locka myndigheter till Vaxholm

 Många fritidsboende (köpstark grupp)

 Integrering i den växande Stockholmsregionen (regionförstoring), framför allt
genom bättre tillgänglighet (vägar, järnvägar)

 Att i väntan på tåg till Arlanda – påverka SL att starta en busslinje mellan
Arninge och Arlanda
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 4  VISION 2020  

”Vaxholms stad har 2020 ett väl differentierat näringsliv. Detta 
innebär ett stort och varierat utbud av produkter, tjänster och 
arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till ett starkt och mindre sårbart 
näringsliv året runt.”  

Visionen är nedbruten i sex huvudpunkter:  

 Vaxholm är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknytning

 Vaxholms befintliga företag har vuxit i antal anställda och omsättning

 Antalet kunskapsintensiva5 företag har fördubblats

 Det finns ett stort intresse från företag för nyetableringar i kommunen

 Den expanderade besöksnäringen har utökats med ett antal aktörer och an-
läggningar som attraherar både turister och besökare för större arrangemang
under årets alla månader

 Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett bra kundunderlag

5 MÅL 

5.1 2013 

 Kommunens förvaltning har tagit fram en handlingsplan för stöd till näringslivet

 Kommunen har infört en ny återkopplings- och utvärderingsrutin för Vaxholms
företagare där företagarna kan betygsätta företagsklimatet i kommunen

 Fler kontakter med näringslivet initierade av kommunen (tjänstemän och politi-
ker), exempelvis genom företagsbesök

 Kommunen har intensifierat diskussionerna med SL/Waxholmsbolaget om
ändrade/förbättrade kommunikationer

 ÖP 2030 innehåller tydliga skrivningar för utveckling av näringslivet.

5 KIBS – Knowledge Intensive 
Business Services 
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 Detaljplanerarbete för en utökad och förbättrad centrummiljö – inklusive kaj-
områdena – har påbörjats.

 Förbättrad ranking i Svensk Näringslivs undersökning

 Utbildning av tjänstemän och politiker beträffande kontakter med näringslivet
har påbörjats

 Aktivt stöd till nyföretagande och utbildning i entreprenörskap

 Utredning beträffande externt stöd, exempelvis från EU, har påbörjats

 Kommunen har tagit initiativ till och etablerat samverkansform med köpmän-
nen, fastighetsägare och representanter för besöksnäringen. Detta med syftet
att samordna affärsverksamheten i centrum och därmed skapa bättre förutsätt-
ningar för en lönsam handel

 Kommunen har uppdaterat sin hemsida med ytterligare/ännu bättre information
för näringslivet

5.2 2014 

 Kommunen har genomfört ett eller flera arrangemang för att intressera företag
för etablering i kommunen

 I Svensk Näringslivs undersökning rankats som en av Sveriges 50 bästa kom-
muner

 Markområden lämpliga för företagsetableringar har identifierats

 Kommunen har etablerat kontakter med myndigeter i länderna kring Östersjön
för att undersöka möjligheterna till olika samarbetsprojekt som kan gynna Vax-
holms näringsliv

 Kommunen har utrett möjliga förändringar i befintlig centrummiljö för att skapa
bättre förutsättningar för en lönsam handel. Kommunen har också identifierat
möjliga platser för nyetablering av affärer i centrumkärnan

 Kommunen har arrangerat eller deltagit i ett eller flera arrangemang för stöd
näringslivet i att rekrytera kompetent arbetskraft till Vaxholm

 Kommunen har påbörjat en årlig attitydundersökning hos Vaxholms samtliga
företagare
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 Kommunen har, i samarbete med näringslivet, aktivt marknadsfört Vaxholm
som attraktiv bostadsort med intressanta företag

5.3 2015 

 Mark- och lokalfrågor för företagen på ”Rindö Västra” har fått långsiktiga och
bra lösningar

 Ett nytt företag (5 – 10 anställda) med marin anknytning har etablerat sig i
Vaxholm

 Antalet bäddar (hotell, kursgård, B&B motsv.) har ökat med 20 %

 Fler aktiviteter och bättre öppettider i centrum – mer levande centrum

5.4 2016 

 Centrummiljön är förbättrad och kajområdena från Österhamnen till
gästhamnen har rustats upp.

 Övriga mål definieras efter 2014

5.5 2017 – 2020  

Definieras efter 2014.   

6 STRATEGI  

Näringslivsstrategin ska bidra till att  

 Genom god service från kommunen vidareutveckla mångfald och stabilitet i
näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen

 Ökad tillämpning av ny kunskap och ny teknik

 Stärka Vaxholm som en attraktiv kommun för etableringar

 Lyfta branscher som har speciellt goda förutsättningar att växa och utvecklas

 Visa kommunens vilja och engagemang för näringslivet

 Underlätta samarbetet mellan kommunen och näringslivet



Sid 17(17)

 Skapa utvecklingsprojekt för kommunen och regionen

 Verka för bostäder med olika upplåtelseformer

6.1 HUVUDPUNKTERNA I NÄRINGSLIVSSTRATEGIN 

 Service till befintliga företag

 Rekrytering av nya företag och främjande av nyföretagande

 Främjande av inflyttning samt marknadsföring av Vaxholm ur
näringslivs- och boendeperspektiv

 Stöd till kulturella näringar, mötes- och aktivitetsplatser.
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