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Minnesanteckningar
Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet, 2018-04-19
Närvarande: Erland Olauson (S), ordförande, Valdemarsviks kommun
Anders Barreng, Industri
Christer Hultgren, Industri
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
Tobias Karlsson, LRF
Axel Pettersson, Företagarna Valdemarsvik
Sofia Vrethander, Viken i Centrum
Ted Starkås (S), Valdemarsviks kommun
Bertil Eklund (NB), Valdemarsviks kommun
Anna Nilsson (M), Valdemarsviks kommun
Jenny Elander Ek (C), Valdemarsviks kommun
Richard Olovsson, Valdemarsviks kommun
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun
Djamal Hamili, Valdemarsviks kommun (Jobbmässa)
Göran Trysberg, Valdemarsviks kommun

Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Uppdatering av Näringslivsrådets aktivitetslista. Nya listan dateras 2018-04-19
Jobbmässa
Mässan kommer att genomföras 22 maj kl. 18-21 i Valdemarsviks Folkets Hus.
Information om mässan och inbjudan till mässan har skickats ut 3 april. Anmälan för
utställare är senast 2 maj.
Rådet efterlyser mer precis och praktisk information kring mässan.
Var och en i Rådet har uppdraget att i sina nätverk sprida informationen om mässan.
Centrum i Valdemarsvik
Sparbankstorget kommer att stå färdigt i slutet av maj. Iordningställandet av parkeringen
kräver en justering av rådande detaljplan och kommer därför att påbörjas först efter
sommarsäsongen. Parkeringsplatserna kommer att bli fler och beredare.
Övrigt
-Regionala Utvecklingsnämnden (RUN) besöker skärgården i slutet av juni och kommer
att träffa representanter för besöksnäringen.
-Länsledningen med landshövdingen och riksdagens ”östgötabänk” besöker Gusum 11
juni. Integrationsfrågor, miljöprojektet och företagsbesök på RK-Teknik står på
programmet.
-Kuponger med erbjudanden går med i de kvartalsvisa utskicken till nyinflyttade.
-Servicenivån vid husbilsplatserna under de så kallade mellansäsongerna kan vara
begränsad så länge kylan består.
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-Muddringen i Valdemarsviken är klar. Pågår en tvist med entreprenören.
-Placeringen av ICA är inte klar. Man är överens om att en ICA ska finnas i centrum.
-Nya lokaler för Björkagårdens Bageri är en pågående process.
-Kommunens tre interreg projekt kommer att presenteras på Sparbanken 8 maj och
projektet som specifikt rör Fyruddens hamn kommer också att presenteras vid ett så kallat
Öppet Café på Fyrudden 3 maj.
-Den lokala körkortsutbildningen är på väg att bli ett regionalt projekt med Valdemarsvik
som projektägare.
-En allmän uppmaning till näringslivet att notera Almi:s Affärsutvecklingscheckar för
internationalisering respektive digitalisering. (info finns på almi.se/ostergotland)

Nästa möte är måndagen den 27/8 på Valdemarsviks Sparbank kl. 8:30-11:00

Antecknare:
Göran Trysberg

2018-04-19

Näringslivsrådets Aktivitetslista 2018
Från mötet 2018-04-19

Aktuellt
- En middag arrangeras av Företagarna och Sparbanken under våren 2019, där företagare,
kommun- och bankanställda träffas under trevliga former.
-”Jobbmässa” i Valdemarsvik, 22 maj 2018. Företagarna inventerar deltagare.
-Kommunen etablerar ett Medborgarkontor under hösten 2018
-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.
Önskemål/krav att utbildningen genomförs lokalt
Planeras
-Kompetensmässa i Norrköping, 15 maj 2018. Kontakta företag och AF kring behovet av
kompetens.
-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/paneldebatt under valåret 2018.
-Vuxenutbildning i andra former. Distansutbildningsutbudet kommer breddas under 2018.
Genomförs i anslutning till Lernias lokaler och industriutbildning.
-Inspirationskväll november 2018
-Sparbankslunch på temat ”riskkapital” Bjuda in StyrelseAkademien Östsverige och EST
eventuellt också Almi.
- Kommunikationskonsult Martin Liabäck anlitas för coachning till företag gällande
försäljningstips och kommunikationsfrågor.
-Identifiera gymnasieelever från Valdemarsvik som driver UF-företag och i dialog med dem
hitta former för hur vi, kommunen och näringslivet, kan bistå dem.

Bubblare
-Valdemarsviksrätten 2018
-Allsången - ”Lära-känna-aktivitet” med kommunens medarbetare.
-Deltagande på BoMässa 2019. Var?
-Oktobermarknaden – Nystart?
-Företagarna vill fortsätta på temat kommunikation och inspirera företagen till aktiviteter.
- Öppet hus på kommunen blir en cellokonsert eller annan aktivitet.
-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.

Genomfört
-Kommunen rekryterar näringslivsutvecklare. Malin Österström börjar 23 april 2018
-Utbildning GDPR (Ny datalag) för företagen, genomförd 4 april 2018, 18 deltagare
-BoMässa i Norrköping 13-15 april 2018.
-Kommunen skickar ut upphandlingsunderlag till Företagarna som distribuerar det vidare via
sina kanaler.

