
När nya idéer tar 
form och möts!

Var med att påverka förutsättningarna att driva och 
utveckla företag i Söderhamns kommun!



Idag har vi ca. 2000 företag i kommunen. 
Vi vill att näringslivet och organisationer 
ska i högre grad påverka näringslivs-
utvecklingen i vår kommun. Genom en 
bolagisering av Näringslivsenheten som 
består av de två verksamheterna Faxe-
park samt Visit Söderhamn och där en 
ekonomisk förening äger 49% av bolaget 
och kommunen 51% ser vi en möjlighet att 
effektivare arbeta mot gemensamma mål 
som gynnar näringslivet och kommunen.

Förslag på struktur:

Söderhamns kommun: 51% Söderhamns näringsliv & 
intressenter: 100%

Söderhamns näringsliv 
ek.förening: 49%

Söderhamns Näringslivsbolag AB

Söderhamns näringsliv

Tillsammans skapar vi framtiden för Söderhamn!

Näringslivsenheten arbetar idag redan 
med näringslivsutvecklande insatser. 
Med ett bolag som samägs av näringsliv 
och kommun kommer vi snabbare kunna 
agera utefter näringslivets behov. Extern 
kompetens kan lyftas in i en styrelse 
och målstyrning med tätare uppföljning 
underlättas.



Intressenter är medlemmar i en ekono-
misk förening vilket eliminerar personlig 
risk för intressenterna. Årliga medlems-
möten och en styrelse som arbetar med 
medlemmarnas förslag på förbättringar 
för näringslivet och organisationer. 

Finansieringen av ett näringslivsbolag 
sker genom att kommunen betalar ett 
aktieägartillskott varje år. Beloppet skall 
vara årligt återkommande och långsiktigt. 

Den ekonomiska föreningen bidrar också 
med ett aktieägartillskott varje år. Belop-
pet beslutas årligen på föreningsstäm-
man utifrån antal medlemmar (anställ-
da). Finansiering av intressenter i den 
ekonomiska föreningen. Insatskapital vid 
ingång i föreningen. Serviceavgift 1 ggr/år.

Estimerad finansiering
Insatskapital - inträdesavgift

1000kr / företag

1000kr / förening

500kr / medborgare

Serviceavgift - årligt återkommande

Medborgare 500kr

Föreningar 1000kr

Upp till 1 anställd 1000kr

2-5 anställda 3000kr

6-10 anställda 5000kr

11-50 anställda 15000kr

51-100 anställda 30000kr

Över 100 anställda 50000kr

Vad är fördelen med en 
ekonomisk förening?



Intresse och kontaktuppgifter:

Företagsnamn/Organisation

Kontaktperson

E-post

Telefon/Mob

Datum

Genom att fylla i dessa uppgifter sam-
tycker jag till lagring av mina kontakt-
uppgifter för att kunna administrera 
denna intresseanmälan och kunna 
kommunicera med dig på bästa sätt.

Jag är intresserad av att vara medlem i  
denna ekonomiska förening.

Jag är inte intresserad av detta.

Vid frågor kontakta:
Hans-Göran Karlsson, Näringslivschef
E-post: hans-goran.karlsson@soderhamn.se

Pernilla  Norman, VD Rimaster
E-post: pno@rimaster.com


