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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3 Flyktingverksamhet i kommunen
Erland redogjorde för kommunens ett möte i december 2013 med Länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen gällande ökat mottagande av flyktingar.
Kommunen har i dag avtal gällande ensamkommande flyktingbarn som innebär att vi som
regel har minst 17 barn i vårt boende och när det gäller nyanlända har vi avtal om att ta
emot högst 30 personer (inklusive de ensamkommande barnen). I Gusum finns också ett
asylboende med 280 platser. Den verksamheten ansvarar Migrationsverket för.
Arbetsförmedlingen är idag ansvarig för att personer med permanent uppehållstillstånd
kan etablera sig i samhället med boende, utbildning och arbete. För arbetet med detta har
ett system med s k lotsar införs, som ska hjälpa de nyanlända under den första tiden (2
år).
Erland och Örjan menade att erfarenheterna av etableringsarbetet i Valdemarsvik är att
det har brister. Det borde bygga på bättre lokal förankring av handläggare på
arbetsförmedlingen och lotsarna. Kommunen är beredd att ta initiativ till lokala
samarbetsprojekt som förbättrar etableringsförutsättningarna här i kommunen.
Håkan menar att sparbanken vill vara involverad i ett sådant projekt, vilket flera i rådet
också vill. Det är positivt att kommunen sticker ut, fortsätt med det, är en uppmaning från
deltagarna på mötet.
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4 Centrumplanering i Valdemarsvik
Monika redovisade att planeringen går vidare och att kommunen till sommaren kommer
att prioritera att ersätta sanitetshuset i centrum med en tillfällig lösning, nya bryggor ska
läggas i hamnområdet, lekplatsen ska rustas. Träbåtsföreningen kommer att ha sin
placering vid utloppet av Vammarsmålaån.
ICA har inkommit med en skrivelse i vilken man begär att detaljplanen för området kring
Kolplan ska ändras så att byggnation av en ny ICA-butik kan ske. I samband med detta
kommer kommunen ta fram ett planprogram för centrumområdet i Valdemarsvik.
Håkan omtalar att planeringen för att göra om området kring sparbankshuset pågår för
fullt. Bankens arbete och kommunens kommer att sammanfalla och kommer ge
synnergieffekter i det fortsatta arbetet.
Frågor kring att skapa en gångfartsgata av en del av Storgatan har också aktualiserats
och frågan är om en sådan förändring kan ske till sommaren 2014 eller kommer senare.
Erland pekade på behovet av att vi börjar fundera på hur vi ska använda Grännäsområdet
när deponin är täckt och marken kan nyttjas igen och avslutade punkten med att berätta
om sin idé om att bygga en 10 våningsFYR i närheten av Odalkajen och nuvarande Blå
Kusten-fastigheten.
5 Aktuellt från branschorganisationerna
Håkan omtalade att Sparbanken avser att fortsätta satsningen på feriearbete för
ungdomar 2014 enligt samma koncept som förra året, d v s ”betala för en – så får du två”.
Han frågade om akademiker – sommarjobb kan var aktuellt för arbetsgivarna i
Valdemarsvik. Rådet menade att mer information kring denna satsning behövs för att flera
ska ”nappa”. Monika menade att kommunens erfarenheter från 2013 är positiva och att en
fortsättning förhoppningsvis kommer i år.
Johan redovisade från fastighetsägarnas hyresförhandlingar med hyresgästföreningen
avseende 2014 års hyresnivåer. Förhandlingarna avser ca 600 lägenheter omfattande ca
40 000 kvm. Resultatet blev att tre geografiska områden med differentierad hyressättning
har identifierats i kommunen. Nivån för de tre områdena blev 1,7 – 1,6 – 1,5 %.
John omtalade att Företagarna har tecknat ett avtal med Valdemarsviks Sparbank och
LDF konsult om investeringsstöd till medlemmar. Företagarna arbetar med en egen
hemsida för den lokala verksamheten. De planerar också att webbsända två valdebatter
under året, en i maj och en i augusti.
Christer pekade på att det numer är väldig svängningar i konjunkturen som gör
verksamheten svårplanerad. Det är samma förhållanden i de närliggande kommunerna.
På CMW arbetar man med visstidsanställningar i dag p g a den osäkerhet som råder i
branschen för tillfället. Han menar också att konkurrensen med andra länder hårdnar.

6. Aktuellt från Arbetsförmedlingen
Örjan redogjorde för arbetsmarknadsläget i Valdemarsvik med ett varsel som är lagt av ett
av de större företagen. Arbetslösheten ligger i dagsläget kvar på en normal nivå i
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kommunen, men ungdomsarbetslösheten är relativt hög. Det är betydligt fler ungdomar
som hoppar av gymnasieskolan idag jämfört med tidigare.
Örjan berättade också om de utbildningar som pågår; industriteknisk utbilning, vilken
räknas vara top 25 av alla i landet (625 st) samt serviceutbildningen med 10 platser idag
och som kommer att utökas med 10 platser till.
7. Nästa möte
Bokades den 1 april 2014, kl 08 – 11, i Bokö, Sjöhuset, Valdemarsvik.

Antecknat av Monika Hallberg

