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Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Näringslivsansvarig

Näringslivsberedning 18 februari 2021
Plats och tid:
Deltagare:

Digitalt möte kl 18.00-19.30
Ulrika Schelwander, ordförande
Jan Reuterdahl
Per-Erik Grön
Tom Bäfverfeldt
Marie-Louise Westerberg
Mikaela Lodén

1. Välkomna
Ordföranden förklarade mötet öppet och hälsade alla välkomna. Marie-Louise Westerberg som
deltog som ny representant för Socialdemokraterna presenterade sig.

2. Corona – beslut i KS
På KS den 4 februari godkändes de föreslagna stödåtgärderna. Frågan om kostnadsfria
uteserveringar t.o.m. den 30 april kommer att tas upp i kommunfullmäktige den 22 mars.
Näringslivsberedningen och TFK fick i uppdrag att utreda vad en hyresreducering av
uteserveringarna under perioden 1 maj – 30 september skulle innebära och få för konsekvenser.

3. Näringslivsstrategin
Näringslivsstrategin godkändes av kommunstyrelsen den 4 februari 2021. Kommunfullmäktige fattar
beslut om strategin den 22 mars.
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4. Handlingsplan
Mikaela presenterade utkastet på handlingsplanen som ska vara kopplad till den nya
näringslivsstrategin. Mikaela mejlar ut handlingsplanen till näringslivsberedningens ledamöter för
återkoppling och synpunkter.

5. Aktuella frågor på förvaltningen
Mikaela rapporterade kort kring de gemensamma ärenden som näringslivsenheten och
stadsbyggnadsförvaltningen gick igenom på senaste mötet.

6. Möte med Företagarna Vaxholm
Mikaela berättade om sitt möte med delar av Företagarna Vaxholms styrelse.
Näringslivsberedningen lyfte att man gärna skulle vilja göra gemensamma aktiviteter ihop med
Företagarna för det lokala näringslivet när möjlighet för fysiska träffar finns.

7. Näringslivsfrukost
Mikaela och Ulrika kommer att planera en digital näringslivsfrukost som kommer hållas i slutet av
mars.

8. Uppföljning möte företag och SRMH
Ärendet, som handlar om tillstånd för uteserveringar på kvällstid, kommer att tas upp och beslutas
om av SRMH.

9. Övriga frågor
Tom lyfte Gulfmackens förfrågan om att få lägga ut en pontonbrygga vid sin mackverksamhet.
Mikaela redovisade från det digitala företagsbesöket som hölls den 24 februari med Strömma och
Kastellets B&B.

10. Nästa möte
Torsdag 29 april kl 18.00.

