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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3 Näringslivsklimatet i Valdemarsvik
Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet i landets 290 kommuner presenterades
den 6 maj för 2014. Resultatet för Valdemarsvik är en placering på 250:e plats.
Kommunens placeringar var år 2011 – plats 249, år 2012 – plats 239 och år 2013 – plats
226.
Utifrån det resultat som undersökningen ger konstaterade ordförande Erland Olauson att
kommunen och näringslivet tillsammans måste arbeta för att förbättra resultatet av
näringslivets enkätundersökning. Undersökningens resultat ger oss underlag och
anledning att söka förbättringsåtgärder tillsammans. Kommunen har ett jobb att göra,
vilket även branschorganisationerna i rådet har. Det är viktigt att uppmana företagare som
erhåller enkäten att också besvara den. Årets ranking bygger på 82 företagares svar,
d v s 55 % svarsfrekvens. Det är 150 av kommunens ca 700 företag som erhållit enkäten.
En sammanställning av enkätsvaren och hur kommunen rankats för varje delområde i
enkäten tjänade som underlag för diskussionen som följde, där följande framkom.
Kommunens service till företagen
Informationen från kommunen till företagen är viktig. Kan lösas genom ett regelbundet
återkommande Nyhetsbrev. Ett syfte med informationen är bland annat att skapa en
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känsla av personlighet, närhet till kommunens tjänstemän som har kontakter och arbetar
med företagare. Ett annat syfte är att skapa förståelse för de olika roller vi har.
En annan faktor som har betydelse för företagarnas syn på kommunens service är vårt
förhållningssätt, bemötande och hur vi på olika sätt kan skapa förståelse för regelverken
och samtidigt så långt det är rimligt ”göra det möjligt” utifrån de behov företagen har.
Handläggningstiderna i kommunen lyftes fram som ytterligare en faktor som ibland kan
vara avgörande för den enskilde.
Göran Trysberg lyfte fram exempel på hur kommunen idag arbetar internt, där vi träffar
företagaren tillsammans från olika verksamheter, t ex bygglov, miljö och
planeringsverksamheterna. Det är lätt att samlas kring ett ärende idag och Göran är en
kontaktväg in i kommunen, som har att samordna de resurser som ett ärende kräver.
Det finns ett forum för näringslivskontakter där kommunen och företagare träffas. Det sker
den sista onsdagen i varje månad, kl 08.30 på café Lilla Blå i Valdemarsvik.
Valdemarsviksbladet och hemsidan är givna kanaler idag för kommunens information.
Konkurrens med företagen
Erland konstaterade att det finns en del politiska avvägningar i frågorna rörande t ex Drift
av Grännäs Camping, Folkets Hus och Vammarhöjden. Rådet menade att det finns
frågetecken kring hur Arbetsmarknadsenheten arbetar och Centrumhusets hyrassättning.
Tillgång till kompetens
Örjan konstaterade att i en lokal undersökning som Arbetsförmedlingen gjort till 40 st
företagare i kommunen framkommer inte att man upplever rekryteringsproblem. Rådet
konstaterar att AF:s information om arbetsmarknadsläget också är intressant information
för företagarna i kommunen. Kan eventuellt vara en del i Valdemarsviksbladet
fortsättningsvis.
Vägnät, tåg och flyg
Synpunkter på byggnationen av gång- och cykelvägen till Mossebo framkom på mötet.
Erland redovisade att den finansieras till 60 % av Trafikverket och har varit planerad under
en lång tid. Bra information att gå ut med, tyckte rådet.
Politikers attityd till företagande
Det är viktigt med de personliga kontakterna menar rådets medlemmar. Politiker behöver
företagarnas perspektiv och omvänt, i informella möten kan intressanta idéer och förslag
komma fram. Företagarna är positiva till enkla, informella kontakter som innebär att
företaget uppmärksammas.
Skolans attityder till företagande
Rådet var överens om att kontakterna mellan skolans verksamhet och företagarna i
kommunen behöver förbättras. Kontakterna behöver utökas, riktas även mot de lägre
årskurserna och lärarnas medverkan är viktigt. Lärarna behöver erbjudas studiebesök och
utökade kontakter med företagare. Prao:n kan ersättas av annat, t ex regelbundet
återkommande studiebesök.
Sammanställning av åtgärder – se bilaga.
Aktuellt från branschorganisationerna.
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Johan rapporterade att fastighetsägarna haft ett möte med kommunen. Det finns också ett
förslag om att Migrationsverket kommet att ta över kostnaden för kommunikatören
gällande flyktingverksamheten, Denna tjänst finansieras idag delvis av fastighetsägarna.
Christer redovisade ett bra läge för CMW och även för andra industriföretag i kommunen.
Han omtalade att han nyanställt 2 personer och fastanställt 2 tidigare visstidsanställda.
Köpmannaföreningen meddelade efter mötet att föreningens presentkort fakturerats för
277 tkr under 2013. År 2008 var siffran 10 tkr, så det ökar stadigt.
Köpmanna föreningen har också instiftat två stipendier á 3 000 kr som ska tillfalla
gymnasieelever eller elever med högre utbildning med inriktning på handel.
Aktuellt från Arbetsförmedlingen
Örjan redovisade att arbetsmarknadsutbildningarna i Valdemarsvik har goda resultat. 80
% av de som gått ut från serviceutbildningen har arbete direkt. AF planerar för en ny
utbildning till hösten med 12 platser. Industriutbildningen redovisar också bra resultat.
AF har många ungdomar som har behov av sommarjobb och en handledare. Örjan tar
kontakt med Sven Tholén för att hitta en lösning.
Övriga frågor
Monika omtalade att en förfrågan om deltagande i Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet
inkommit från Viken-i-Centrum genom mail från Hans Andersson. Rådet var överens om
att erbjuda föreningen en plats.
Kommunens hemsida har förbättrats avseende informationen om Näringslivs- och
arbetsmarknadsrådet; deltagare, protokoll m m.
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