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Minnesanteckningar Näringslivsrådet 
 

Tid: 8 december, klockan 15:00-16:00 

Plats: Norrtäljesalen, Norrtälje kommun 

Närvarande:  

Per Lodenius, C 

Robert Beronius, L 
(distansdeltagande) 

Andrea Kronvall, SD 

Ulrika Falk, S 

Karl-Olov Jansson, S 
(distansdeltagande) 

Camilla Rydstrand, MP 
(distansdeltagande)

 

Benjamin Råd Vaher, Näringslivs- 
och etableringschef 

Daniel Klemserud, 
Näringslivsutvecklare 
(distansdeltagande) 

Marcus Iliev, Näringslivsutvecklare 

Anette Madsen, Kommundirektör 
(distansdeltagande) 

Anders Thorén, Holmen 

Astrid Lindgren Pettersson, 
Rådmansö-Frötuna 
Företagarförening 

Per Järnebrink, EWF 

Christer Söderberg, Textilia 

Mattias Ankar, Rådmansö-Frötuna 
Företagarförening 

Per Nohr, Rospiggarna 

Raymond Fernström, Tebex 

Thomas Ackelman, NUAB 

Tomas Johansson, Handelsstaden 
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1. Öppnande av mötet 

Per Lodenius (C) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

Per introducerar mötet med en kort presentation av sig själv som nyblivet 
kommunalråd i Norrtälje kommun. Därefter presenterar han sitt arbete i 
Riksdagen där han bland annat stod för uppstartandet av den parlamentariska 
vänföreningen Åland-Sverige och drev de åländska frågorna i Riksdagen.  

Han berättar vidare att det finns ett stort intresse på Åland för samverkan med 
Norrtälje kommun. Det finns stor potential för att samverka inom turistfrågor, finns 
bland annat två betydelsefulla hamnar: Kapellskär och Grisslehamn med trafik 
mellan Åland och Sverige och många andra gemensamma intressen. 

 

2. Presentation av syftet med mötet och dagens agenda 

Näringslivs- och etableringschef Benjamin Råd Vaher presenterar syftet med 
dagens näringslivsråd som har temat internationell samverkan.  

Näringsliv- och etableringsavdelningen på Norrtälje kommun har i uppdrag att 
kommunen ska förstärka samarbetet med grannländerna kring Östersjön 
(Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Åland) som en del i tillväxt- och 
näringslivsfrämjande åtgärder.  

 

3. Internationella frågor 

Per Järnebrink presenterar VD för EWF Eko AB presenterar företaget och deras 
internationella arbete.  

EWF Eko AB är ett företag som arbetar för smarta, innovativa lösningar inom 
plattformen Smart City. Huvudkontoret har de i Rimbo, Norrtälje kommun men de 
är verksamma i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Företaget har varit igång 
sedan 1976 och har redan från företagets början arbetat med import. Företagets 
fokus är på hållbarhet. 

EWF Eko AB arbetar med Big Belly som är en molnbaserad plattform med 
uppkopplade, smarta papperskorgar. Papperskorgarna möjliggör för större 
kapacitet och färre insamlingar utan anslutning till elnätet. 2012 var första gången 
papperskorgarna presenterades i Sverige. Förutom detta erbjuder de 
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finansiering, försäkringar, hyrtjänster, reservdelar, reparationer, förebyggande 
underhåll och serviceavtal.  

 

4. Aktuellt i företagarföreningar och företagen 

 

Inför Näringslivsrådet den 8 december skickade Näringsliv- och 
etableringsavdelningen ut en enkät med följande frågeställningar:  

 

- Bedriver ert företag/eran företagarförening internationell handel eller 
internationell samverkan idag?  

o Om ja, hur? 

o Om nej, är det något som ni skulle vara intresserade av att 
utveckla? I så fall hur? 

 

Nedan står att läsa ett axplock av de svar som inkom:  

 

”Vi samarbetar med ett svenskt företag som har verksamhet i 39 länder. Vi 
har samarbetspartners i några av dessa länder.  En hel del av kontakterna sker 

numer som online business”. 

 

”Vi tar emot internationella grupper för konferens och internationella privatpersoner 
under sommaren (hyra av hus)”. 

 

”Vi har en online butik i Norge. Och leverantörer i flera länder i Europa, Asien och 
Amerika”. 

 

41 svarade Nej, att de inte bedriver internationell handel eller samverkan idag. 
Men även nedanstående svar inkom avseende intresset i frågan: 

 

”Inte för egen del men för föreningens medlemmar” 
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”Vet ej, men vill fler är det alltid intressant. Ensam inte stark men tillsammans kan man 
göra underverk”. 

 

”Vi har ju delvis internationella gäster och vill gärna ha fler och även sälja våra paket till 
internationella gäster”. 

 

På enkäten svarade sammanlagt 59 personer. 18 svarade JA på frågan om 
företaget/företagarföreningen bedriver internationell handel eller internationell 
samverkan och 41 svarade nej.  

Under Näringslivsrådet fick alla närvarande dela sina tankar gällande 
ovanstående frågeställningar där det framkom att många inte samverkade 
internationellt idag men kan ändå se ett intresse i framtiden, detta både för 
besöksnäringsfrågor som exportfrågor.   

 

5. Övriga Frågor 

Vägnätet. En övrig fråga som togs upp gällde vägnätet. En viktig del för att 
näringslivet ska fungera är att kommunen har vägar som fungerar. Region 
Stockholm har nu remiss ute för förslag till länsplan för regional 
transportinfrastruktur i Stockholms län 2022–2033. Sista dag att svara på detta är 
1 februari. 

 

Utveckling och innovation. En annan fråga som uppkom handlade om 
utveckling och innovation, vad finns för behov inom kommunen avseende 
utveckling och innovation? Rådets representanter delade att det finns ett stort 
behov av uppstartande av innovationscenter där företagen skulle kunna ha 
möjlighet att skapa ett lokalt investmentbolag.  

 

Synergier. Hitta synergier. Något kommunen och den här plattformen 
(Näringslivsrådet) skulle kunna arbeta mer med är att hitta synergier. När ett 
bolag har överskott av något kanske ett annat bolag ta vid? Det finns goda 
exempel från till exempel Gävle hur man arbetar med detta genom olika typer av 
plattformar.  

 

6. Uppdrag inför nästa näringslivsråd 
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Benjamin Råd Vaher presenterade uppdrag inför kommande näringslivsråd. Inför 
nästa näringslivsråd önskar vi att representanter i näringslivsrådet ser över 
ärenden som skickats in till kommunen och som kommunen inte utfört. 
Näringsliv- och etableringsavdelningen kommer att skicka ut ett underlag till alla 
företag och företagarföreningar som representeras i rådet inom kort för 
besvarande.  

 

Näringsliv- och etableringsavdelningen sammanställer sedan detta och kommer 
ta med sig uppdragen till respektive förvaltning för att se över status på 
uppdragen som då presenteras på nästa näringslivsråd.  

 

7. Nästa möte 

Nästa näringslivsråd kommer äga rum 11 maj.  

 

8. Avslutning 

Per Lodenius (C) tackar för mötet och önskar alla en god jul och gott nytt år.  
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