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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3 Aktuella arbetsmarknads- och utbildningsfrågor
Enhetschef Sven Tholén rapporterade att kommunen och Valdemarsviks Sparbank även i
sommar kommer att satsa för att alla ungdomar, födda 1996-98, ska ha möjlighet till
feriepraktik.
Svenska Ingenjörsvetenskapsakademin har startat ”Tekniksprånget”, ett projekt som
syftar till att få fler ungdomar att söka sig till ingenjörsyrket. Stefan Wistrand är
representant för projektet och Sven omtalade att han kommer att ta kontakt med de
teknikbaserade företagen i kommunen för att utreda vilka praktikplatser som kan finnas
här.
Ett nytt samverkansavtal har tecknats med Nyströmska skolan i Söderköping gällande bl a
uppdragsutbildningar, d v s utbildningar som skräddarsys för företag och organisationer.
Kommunens företagsbesök kommer att fortsätta under våren, då bland annat frågor kring
kompetensförsörjning och utbildningsbehov diskuteras omtalade Sven. Inom kommunens
verksamheter pågår arbete för att skapa s k introduktionsanställningar.
4 Centrumplanering i Valdemarsvik
Monika redovisade att planeringen för centrums utveckling har förändrats sedan rådets
senaste möte. Förändringen innebär att sanitetshuset i centrum kommer att vara kvar
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under den kommande säsongen. I övrigt fortsätter arbetet med att nya bryggor läggs i
hamnområdet, lekplatsen ska rustas och en del utsmyckning av centrum ska ske.
Träbåtsföreningen kommer att ha sin placering vid utloppet av Vammarsmålaån.
Anledningen till förändringen är att rivningen av sanitetshuset måste upphandlas och det
gäller även tillkommande anläggningsarbete, vilket inte hunnits med p g a att de stora
miljöprojekten krävt mycket arbete under våren.
Håkan omtalade att planeringen för området kring sparbankshuset har stannat upp på
grund av att arkitekten inte kunnat nås. Monika omtalade att han varit sjuk.
5 Aktuella näringslivsfrågor
Göran Trysberg redovisade att kommunen har etablerat kontakter med företaget RUSTA.
De kommer att flytta sina lager i Landsbro och Nässjö till Norrköping. Valdemarsvik är ett
förnämligt boendealternativ som kommer att marknadsföras vid besök på de aktuella
lagren. 147 medarbetare på RUSTA är berörda.
Göran rapporterade från den välbesökta Vildmarksmässan i Älvsjö som genomfördes i
början av mars. Kommunen deltog tillsammans med några av entreprenörerna i
Valdemarsvik. Besöksnäringen växer och många s k turistpaket har tagits fram framför allt
för att locka fler besökare till skärgården.
Deltagarna på mötet konstaterade att informationen om turist- och utflyktsmål behöver
förstärkas, också som en ögonöppnare för hemmablinda invånare.
Kommunen kommer att erbjuda nyföretagarrådgivning i Valdemarsvik fr o m april enligt
Ecubator-konceptet. Avtal är tecknat för resterande del av 2014 och blir en testperiod för
att få en bild av vilka behov som finns.
6 Aktuellt från branschorganisationerna
John rapporterade att han numera är ordförande i Företagarna. Den 7 april 2014 ordnar
de en politisk debatt i Folkets Hus, med de flesta partierna anmälda. Debatten kommer att
direktsändas av Radio Wix.
Kommunen har utfäst 100 tkr till försköning i de större tätorterna. Arbetet i Valdemarsvik
har letts av Företagarna och resulterat i ett förslag om att en större skylt ska monteras
utmed E 22 vid Kårtorp.
Håkan omtalade att banken kommer att köpa in en ”Janne-Långben-Vagn” innehållande
utrustning och teknik för deltagande på olika event och mässor. Syftet är, som alltid, att
marknadsföra Valdemarsvik. Banken fortsätter också med sin satsning på ”Tokiga Idéer”.
Johan redovisade från mötet som kommunen inbjudit fastighetsägarna för en diskussion
gällande marknadsföringen till RUSTA:s medarbetare. Han omtalade att villamarknaden i
kommunen står still just nu. Hyresvakanserna ligger också på en oförändrad nivå och är
nu ganska bra.
Christer berättade att de lokala industriföretagen går bra. Man har nyanställt och har
mycket jobb. Generellt är konjunkturen för teknikföretagen ganska seg, den har inte ökat i
den takt som förutspåtts. Han tycker att kommunens satsning på ett
arbetsmarknadsprogram med företagsbesök är mycket bra.
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Örjan redovisade att det lokala arbetsmarknaden ger en positiv bild i dag. Arbetslösheten
har minskat och företagen nyanställer. Resultaten av de utbildningar som AF står för ör
goda, ca 68 % av eleverna får arbete efter avslutad industriteknisk utbildning. För den nya
serviceutbildningen är siffran hela 80 %. Lernia har idag 27 elever på 15 platser och
nyanställer nu lärare, vilket är mycket positivt.

7. Nästa möte
Bokades den 21 maj 2014, kl 08 – 11, i Bokö, Sjöhuset, Valdemarsvik.

Antecknat av Monika Hallberg

