
 

 

Noteringar från näringslivsrådet 13 mars 
2018 
Plats: Kommunhuset, lokal Häverö 
Tid: 15.00–17.00 
Närvarande: Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S), Kommunalråd Anders 
Olander (C), Linda Börjesson (Tillväxt och utvecklingschef), Marcus Iliev 
(Näringslivsutvecklare), Tomas Ackelman (NUAB), Carina Lundberg (Holmen Paper), 
Carina Fredlund (Freija – Roslagens företagarkvinnor), Claes-Håkan Jansson (Görla 
Företagsby), Gisela Norén (Visit Roslagen), Anders Eriksson (Norrtälje Handelsstad), 
Ulrika Hilmersson (Väddö köpmannagrupp) Astrid Landgren Patterson (Rådmansö-
Frötuna företagarförening), Amr Osman (sommarjobbsansvarig), Daniel Klemserud 
(näringslivsassistent), Madeleine Rietschel (projektledare GDPR). 
Ulrika Falk öppnade mötet, hälsade välkomna till dagens näringslivsråd och belyste 
vikten av dialog mellan kommunen och näringslivet. Näringslivsrådets förnyelse lyftes 
fram då nu stora arbetsgivare bjudits in och visat intresse för näringslivsrådets 
funktion. 

Mötet inleddes med en diskussion om hur rådet kan användas framöver. Synpunkter 
framkom att mötena fyller en bra funktion tillsammans med de andra mötesplatserna 
kommunen anordnar med näringslivet. En punkt som rådet vill fokusera mer på vore 
marknadsföringen av kommunen och hur den skulle kunna utformas. Rådet skulle 
även vilja se över vad tidigare möten lett till genom åren. Efter detta följde en 
presentation av tillväxt- och utvecklingschef Linda Börjesson kring det arbete som 
påbörjats med den årliga handlingsplanen som är kopplad till Näringslivsstrategin.  

Förnyelse och breddning: Näringslivsrådet genomgår en förnyelse där det just nu 
breddas med arbetsgivare och organisationer som inte tidigare deltagit. En av dessa 
är Norrtälje utveckling AB (NUAB) som på mötet representerades av Tomas 
Ackelman. Tomas presenterade NUAB för rådet och berättade om dess verksamhet. 
NUAB arbetar idag med blandade frågor kring just utveckling och den senaste tiden 
har mycket arbete fokuserat på dialog med kommunen för att förbättra den 
kommunala servicen. 
Vid mötet deltog även Holmen Papers för första gången. Carina Lundberg från 
Holmen berättade om deras verksamhet och vad de ser för möjligheter i framtiden. 
Carina belyste särskilt vikten av att vi är en attraktiv kommun att bo och leva i och hur 



 

 

vi verkar på en föränderlig marknad avseende bland annat teknik och 
produktutveckling. Holmen står inför stora pensionsavgångar och har ett stort 
rekryteringsbehov på sikt. 

GDPR: Under våren kommer nya regler för dataskydd. Under mötet kom kommunens 
projektledare i frågan, Madeleine Rietschel, och höll en introducerande presentation 
kring detta. Utöver detta så finns det en kurs i ämnet hos Datainspektionen och för 
den som önskar mer information så finns det hos kommunen och även 
på verksamt.se. 
Sommarjobb: Kommunens sommarjobbsansvarige Amr Osman deltog på mötet och 
höll en presentation om vad som gäller inför sommarjobben för kommunens 
ungdomar och varför det är så viktigt att unga utan tidigare referens får sitt första 
jobb. Han redogjorde för de olika jobbperioderna under sommaren och hur upplägget 
är med det bidrag som ges. 
Aktuellt i näringslivet: 
Väddö köpmannagrupp: Planerar inför sommaren och sommarjobbarna. Utöver detta 
är GDPR en aktuell del som mycket tid läggs på. 

Görla Företagsby: Det pågår ett arbete om skyltning i företagsbyn och en förlängning 
av landningsbanan hos flygklubben som de hoppas kommer ha god inverkan för 
både Görla och kommunen. 

Norrtälje handelsstad: Försäljningen av handelsstadens presentkort har varit väldigt 
positiv och likaså antalet butiker som tar emot presentkortet. Samarbetet kring 
presentkorten växer stadigt. Handelsstadens centrumutvecklare genomgår en 
utbildning i ledet av målsättningen av att bli årets stadskärna 2022. Fastighetsägarna 
kommer vara viktiga att få med för att kunna genomföra detta. En ny 
centrumutvecklare har anställts på halvtid för att möta den ökande verksamheten 
inom handelsstaden. Avgiftssystem ses över för bilparkering i staden. 

Visit Roslagen: Nya trycksaker på gång tillsammans med mässor och 
ambassadörsutbildning. Planering inför Roslagsmarschen och internt pågår 
miljödiplomering och arbete kring GDPR. Marknadsföringen ökar och då framförallt 
mot Holland. Ny digital kommunikatör har anställts. 

Freija: Håller regelbundna medlemsmöten och planerar 30-års firande. Arbetar med 
frågor kring GDPR. 



 

 

Rådmansö-Frötuna företagarförening: Genomför HLR-kurser och planerar en träff 
med politiker under våren angående frågor som berör Rådmansö. 

Mötesplats Roslagen: Arrangerar Idrottsgalan och planerar inför Expo Roslagen 
2019. Kommande Företagsgala är 10:e i ordningen. 

Nästa möte: Inför kommande möte lyftes önskemål från rådet om att prioritera 
specifika frågor inför mötena. Eftersom marknadsföring av kommunen ansågs vara 
en högt prioriterad fråga av rådet så beslutades att detta tema ska tillägnas nästa 
möte. Mötestid beslutades till den tisdag 25/9 kl. 15:00. Ulrika Falk tackade för ett bra 
möte och förklarade det avslutat. 
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