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Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Monika pekade på att Näringslivsrådets aktivitetslista har kompletterats med aktiviteter
sedan förra mötet.
Jobbmässa
Rådet diskuterade frågan om jobbmässa i Valdemarsvik, ett förslag som Djamal
presenterade på förra mötet i november. Deltagarna i rådet är fortsatt intresserade av att
kunna genomföra en lokal mässa, där företagen kan presentera sig under informella
former. Mässan ska vara en företagarmässa med fokus på kompetensförsörjning och
behov av arbetskraft på kort och lång sikt. Företagen beskriver sitt företag och sin
produktion samt kompetensbehov.
Viktiga förutsättningar för mässans genomförande är:
- Det finns inget åtagande för företagen i rekryteringshänseende.
- Arbetsförmedlingens deltagande är centralt, att beskriva bidragsformer m m blir en
viktig uppgift för att företagen ska förstå systemet och se på vilket sätt det stödjer
den framtida arbetskraftsförsörjningen.
- Språkstödjare finns på plats på mässan.
- Besökare uppmanas att ta med CV och personliga uppgifter.
Djamal tar fram en sammanställning/inbjudan till företagen för anmälan om intresse för
deltagande på mässan.
Rådet beslutade att mässan genomförs den 14 maj, kl 18-21 och var överens om att
uppdra till Djamal att hitta en annan benämning är Jobbmässa.
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Centrumplanering i Valdemarsvik
Kommunens trafiksamordnare Kristina Hörnqvist, presenterade en skiss över
parkeringsplatsen vid sparbankens hus. Förslaget ger ca 80-talet parkeringsplatser som
är 2,70 m breda, d v s bredare än dagens standard på 2,50 m. Kristina visade också på
möjligheterna med gåfartgata längs Storgatan och pekade på de positiva erfarenheter för
handeln, som finns i andra städer där motsvarande förändringar genomförts. Det är
fortfarande skisser som ger alla möjlighet att tycka till omförslaget under den närmaste
tiden. Ambitionen är att genomföra parkeringsförändringarna före sommaren. Frågan om
gåfartsgata är inte aktuell i dagsläget. Tydlig skyltning avseende till var
centrumparkeringen är efterfrågades.
Belysningen i centrum efterfrågades om den kunde ses över till nästa vinter, upplevs
mörkt under vintern. I anslutning till denna diskussion lyftes även frågan om flaggspel till
sommarperioden.
Mötet avslutades med en generell diskussion kring framtida överlevnad av centrumgatan,
flera tomma skylfönster samt att bredden på utbudet har sjunkit. Samverkansfråga lyfts
hur jobbar vi tillsammans för framtiden och fyller centrum, Hur kan kommunen vara en
drivande faktor i detta?
Nästa möte är torsdagen den 19/4 på Strömsvik kl. 8:30-11:00
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Näringslivsrådets Aktivitetslista 2018
Från mötet 2018-01-31

Aktuellt
- En middag arrangeras av Företagarna och Sparbanken under våren 2018, där företagare,
kommun- och bankanställda träffas under trevliga former.
-”Jobbmässa” i Valdemarsvik, 14 maj 2018. Företagarna inventerar deltagare.
-Utbildning GDPR (Ny datalag) för företagen, våren 2018
-Kommunen rekryterar näringslivsutvecklare.
-Kommunen etablerar ett Medborgarkontor.
-Kommunen i samverkan med AF erbjuder starta-eget-utbildning. Kan företagare vara
mentorer till deltagarna, ca 5-10 st? Kontakta Richard Olovsson alternativt Djamal Hamaili.

Planeras
-Kompetensmässa i Norrköping, maj 2018.
-Utbildning gällande upphandlingar och företagens möjligheter till klusterbildningar m m.
(Fortsättning på tidigare utbildning i okt 2017.)
-Flaggspel på Storgatan i Valdemarsvik till sommaren 2018
Stjärnor – adventsbelysning vinter 2018.
-Företagarna planerar för aktivitet under valåret 2018.
-Vuxenutbildning i andra former. Distansutbildningsutbudet kommer breddas under 2018.
-Inspirationskväll november 2018

Bubblare
-Valdemarsviksrätten 2018
-Allsången - ”Lära-känna-aktivitet” med kommunens medarbetare.
-Oktobermarknaden – Nystart?

-Företagarna vill fortsätta på temat kommunikation och inspirera företagen till aktiviteter.
- Öppet hus på kommunen blir en cellokonsert.
- Kommunikationskonsult Martin Liabäck anlitas för coachning till företag gällande
försäljningstips och kommunikationsfrågor.
-Åtgärder/aktiviteter med anledning av möte med elever, företagare och representanter från
Vammarskolan och skolledning samt kommunpolitiker genomförs i syfte att öka samarbetet
mellan näringslivet och skolan. SYV-planen ligger till grund för detta arbete och revideras
årligen. En ny fråga är om de som driver företag inom ”ung företagsamhet” på
gymnasieskolan, kan kontaktas av kommunens företagsrådgivning under årskurs 3.

