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Kommunledningskontoret
Mikaela Lodén
Näringslivsansvarig

Näringslivsberedning 29 april 2021
Plats och tid:
Deltagare:

Digitalt möte kl 18.00-19.00
Ulrika Schelwander, ordförande
Per-Erik Grön
Tom Bäfverfeldt
Marie-Louise Westerberg
Mikaela Lodén

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

2. Corona – stöd till näringslivet
På KF den 19 april godkändes förslaget om kostnadsfri alkoholtillsyn för restaurangbranschen
under 2021. Förslaget om kostnadsfria uteserveringar t.o.m. den 30 april 2021 godkändes i
kommunfullmäktige den 22 mars. Frågan om reducering av markhyra för uteserveringar under
sommarsäsongen 2021 har utretts av tekniska enheten och kommer att tas upp i KF.

3. NKI
NKI, Nöjd Kund Index, för 2020 offentliggjordes den 22 april. Vaxholm fick ett bra resultat.
Kommunen i helhet fick NKI på 77, bygglov 73, miljö- och hälsoskydd 72, livsmedelskontroll 79 och
serveringstillstånd 85.
Varje år mäts nöjdheten hos företag som har varit i kontakt med myndigheter i landets kommuner.
Myndighetsområdena som undersöks är: brand, bygglov, markupplåtelse, servering, livsmedel och
miljö. De svar som kommer in resulterar i ett index som visar hur nöjda myndigheternas kunder är
med informationen, tillgängligheten, bemötandet, kompetensen, rättssäkerheten och effektiviteten.
NKI graderas enligt följande:
80 eller högre: Mycket högt
70 till 80: Högt
62 till 69: Godkänt
50 till 61: Lågt
50 eller lägre: Mycket lågt
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4. Företagsbesök
Ett företagsbesök hos Färjerederiet planeras och inbjudan till ett digitalt möte kommer att skickas
ut inom kort. Tidigare företagsbesök som har gjorts under våren är: 9 februari – Strömma och
Kastellets B&B, 24 februari – Hamnkontoret, Aurika Sweden AB, Procator och Marie Moquist.

5. Näringslivsfrukost
En digital näringslivsfrukost hölls den 26 mars. Det var drygt 30 deltagare och punkter som togs upp
var bland annat den kommande kajrenoveringen, info om upphandling och den nya
näringslivsstrategin. Nästa digitala näringslivsfrukost kommer att hållas den 21 maj.

6. Årets företagare och Årets nyföretagare
Den 27 april utsågs Årets företagare av Företagarna Vaxholm. I år gick utmärkelsen till Anders
Jonasson och Jörgen Eriksson som driver AIE och Sky Park. Från Vaxholms stad deltog KSO och
näringslivsansvarig i uppvaktningen. Under våren kommer även Årets Nyföretagare att utses. Det
görs ihop med nyföretagarcentrum. Mikaela kommer att skicka info om kandidaterna till
näringslivsberedningen.

7. Handlingsplanen
Mikaela gick igenom handlingsplanen och redovisade vilka aktiviteter som gjorts under våren.
Handlingsplanen kommer att publiceras på webben. Redovisning av näringslivsstrategin till KS
kommer att ske i september och mars.

8. Återkoppling KS beslut om kajer
Näringslivsberedningen har för kännedom fått ta del av KS beslut kring kajrenoveringen.

9. Nästa möte
Torsdag 16 september kl 18.00.

