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Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet

Minnesanteckningar
Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet, 2014-10-23
Närvarande: Erland Olauson, ordförande, Valdemarsviks kommun
Bertil Eklund, Valdemarsviks kommun
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
Tony Serano, Centrum i Viken
Thomas Hammarbäck, Valdemarsviks Sparbank
Christer Hultgren, Industriföretagen
John Furenbäck, Företagarna
Stefan Gustavsson, Turistföreningen
Örjan Kasselstrand, Arbetsförmedlingen
Per Hollertz, Valdemarsviks kommun
Sven Tholén, Valdemarsviks kommun
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun
Göran Trysberg, Valdemarsviks kommun
1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Besök av Marianne Jansson, VD Näringslivscentrum i Åtvidaberg
Marianne redogjorde för Näringslivscentrum i Åtvidaberg och hur man arbetar med
relationerna mellan kommunen och näringslivet.
Näringslivcentrum har 75 medlemmar. 7 möten /år. Avgift 2 000 – 20 000 beroende på
företagets storlek (antalet anställda). Styrelsen består av 6 personer + att kommunen är
adjungerad.
Näringslivscentrum i Åtvidaberg är en länk mellan näringsliv och kommun. Man arbetar
bl.a. med att skapa arenor där näringen kan träffas, skapa nätverk etc allt i syfte att stärka
näringslivet och skapa tillväxt.
Gott samarbete med skolan. Bra samarbete med Universitetet.
Den efterföljande diskussion kring hur vi går vidare i Valdemarsvik utmynnar kortfattat i att
arbeta vidare enligt nuvarande organisation och att verksamheten utvärderas innan
utgången av 2015.

3 Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
4 Avstämning åtgärdslista
Monika redovisade kort från senaste mötet med Företagarna där tyngdpunkten i
diskussionen handlade om återkoppling och dialog.
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5 Aktuellt från kommunen

Skolan.
Arbetet har startat att tillsammans med företrädare från näringslivets olika
branscher utveckla PRAO verksamheten. Under vecka 46 kommer två heldagar
att hållas på Vammarskolan där en mix av stora och små företag medverkar.
Förmiddagarna innehåller information från företagen och eftermiddagarna
studiebesök.
Ge en tydligare bild av gymnasieprogrammen där även en analys av
framtidsutsikterna för arbetsmarknaden ingår.
Alla lärare från ÅK 1-9 kommer att göra två studiebesök per läsår
Övrigt.
Påminna om Inspirationskvällen den 12 november.
Besöket från Rusta inställt. Återkommer under våren.
Vecka 42 och 43 har bussresor till Valdemarsvik genomförts av Sverigeresor AB.
1-2 bussar varje vardag under veckorna. Planeras för en fortsättning 2015.
I samarbete med Sparbanken kommer en resa till Elmia-underleverantörsmässan
att anordnas. Ytterligare information och inbjudan kommer inom kort.
Linköpings Flygplats undersöker behovet av flygfrakt gällande Dörr-Dörr/Next Day
lösningar för småpaket inom Europa.
6 Aktuellt från branschorganisationerna
Johan rapporterade att fastighetsägarna har träffats för att diskutera nästa år hyresnivåer
inför stundande hyresförhandlingar. Förhoppningen är att förhandlingarna är klara till den
15 december.
Johan föreslog kommunen titta på möjligheten att gör en tillgänglighetsinventering av
flerbostadshus i kommunen. Möjlighet finns att söka pengar hos Boverket.
Thomas informerar att Sparbanken från den 1 december utökar personalstyrkan med en
lantbruks- och skogsansvarig.
Christer rapporterar att CMW haft en bra sommar och höst. Generellt i industrin är
uppfattningen att läget är ”så där”.
CMW investerar i en ny svarv från årsskiftet.
John berättar att man den 12 november har en träff med företagarna i Söderköping.
Man har inlett ett arbete med att se över föreningens ”organisation”.
Stefan informerar om Årets Valdemarsviksrätt och att Matresan uttryckt önskemål att gå
upp i Turistföreningen.
Föreningen kommer att genomföra sitt årliga höstmöte den 3 november på Centrumcaféet
i Gusum.
Örjan informerar att AF i Valdemarsvik just nu kör två utbildningar, Industriutbildning 24
personer och Serviceutbildning 16 personer, totalt 40 personer
Industriutbildningen ligger på plats 25 av 640 i landet när man mäter antalet % i arbete 90
dagar efter avslutad utbildning.
Om man studerar siffrorna för ungdomsarbetslösheten under det senaste året kan de
tyckas ha ökat avsevärt, men siffrorna ska ses i ljuset av att i stort sett alla ungdomar är
inskrivna hos AF. Det betyder att det i stort sett inte finns några ungdomar som ”driver
omkring” utanför systemet.
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Man noterar också att flera ungdomar från Norrköping väljer att skriva in sig i AF
Valdemarsvik.
Örjan påtalar att alla s.k. etableringsärenden sköts från Norrköping. En utvärdering
kommer att göras under hösten.
7 Övriga frågor
Stefan pekade på parkeringsproblematiken i centrum .
8 Nästa möte
Bokades 15 januari 2015, kl. 09.30 - 11.00 i Bokö, Sjöhuset, Valdemarsvik

Antecknat av Göran Trysberg

