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Minnesanteckningar
Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet, 2016-04-29
Närvarande: Erland Olauson (S), ordförande, Valdemarsviks kommun
Örjan Kasselstrand, Arbetsförmedlingen
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
John Furenbäck, Företagarna
Christer Hultgren, Industriföretagen
Tony Serano, Viken i centrum
Jenny Ek (C), Valdemarsviks kommun
Anna Nilsson (M), Valdemarsviks kommun
Bertil Eklund (NB), Valdemarsviks kommun
Helen Johansson-Kokkonen (S), Valdemarsviks kommun
Rickard Olovsson, Valdemarsviks kommun
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun
Göran Trysberg, Valdemarsviks kommun
1. Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3. Aktuellt från kommunen
Rickard rapporterade att frågan om resor till Lantbruksprogrammet i Gamleby fått sin
lösning. Problemet grundar sig i dålig kollektivtrafik och avsaknad av svenskt körkort. Ett
arbete pågår för att hitta lämplig lösning på körkortsproblematiken.
För praktiksamordningen internt i kommunen söker man en arabisktalande samordnare.
Från 1 juli kommer SFI-utbildningen att förändras i så motto att den blir mer differentierad
utifrån den enskildes behov. Diskussioner förs med grannkommunerna i frågan. Rickard
uttrycker en farhåga om att etableringshandläggningen kan försämras utifrån var SFI´n
geografiskt hamnar vilket även understryks av Örjan (AF). Här uppmanas politiken att
gemensamt agera. Frågan bevakas och tas upp vid nästa möte.
När det gäller feriepraktiken har man 107 sökanden och ca 80 platser i dagsläget
Näringslivet uppmanas vara behjälpliga att hitta ytterligare platser.
Med anledning av det kommunala aktivitetsansvaret kommer ett projekt att starta med en
½-tidstjänst under tre år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ansvarar för att erbjuda
sysselsättning för gruppen 16-20 år.
Göran redovisar kort från mötet med ESBR (East Sweden Business Region, som finns för
att stödja utvecklingen i företagen). Vid mötet deltog ett antal lokala företag tillsammans
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med representanter från Regionen, LiU, CAM (Centrum för Affärsutveckling i Mindre
företag), Norrköping Science Park och ALMI. Mötet kommer att följas upp under
hösten/vintern.
Kommunen har fått förfrågan från Västervik Framåt att medverka i ett eventuellt projekt
rörande Stadskärneutveckling enligt BID-modellen. Informationsmöte har hållits i
Gamleby. Viken i centrum undersöker intresset från affärsinnehavare och fastighetsägare
i Valdemarsvik att delta i projektet.
Förändring av ”parkeringskultur” i Valdemarsviks centrumområde. Efter flera års
diskussioner kring parkeringsproblematiken har nu tagits fram ett förslag som kommer att
behandlas av kommunen, se bilagd karta och ärendebeskrivning.
4. Aktuellt från branschorganisationerna
Johan meddelar att vakansläget är fortsatt mycket gott i kommunen.
Det faktum att den som får sitt uppehållstillstånd måste ha ett hyreskontrakt för att komma
in i etableringen skapar vissa problem på hyresmarknaden. Likaså att det efter två år i
etableringen kan uppstå ett inkomstglapp vilket skapar problem för den enskilde som kan
leda till en hyresskuld. Johan efterlyser därför ett ökat samarbete mellan fastighetsägare
och kommunen och en återgång till tidigare så kallade ”Migrationsmöten”.
Christer meddelar att CMW har en skaplig men ojämn orderingång. CMW har idag två
praktikanter med anledning av pensionsavgångar efter semestern. Man har också en
lärling fram till semestern där förhoppningen är att kunna erbjud anställning.
VD-gruppen (Finspång, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, ca 15 företag) träffas i
Valdemarsvik i maj.
Det stora problemet för industrin är enligt Christer den framtida rekryteringen på grund av
pensionsavgångar.
John omtalar att Företagarna arbetar med att ta fram Årets Företagare. Man har fem
kandidater.
Man kommer att möte Företagarna i Västervik för att utveckla ett samarbete.
Företagarna i Valdemarsvik har ett mycket gott anseende nationellt vilket på olika sätt
uppmärksammats.
John är nominerad till ”Årets Superstar”, ett pris inom Företagarna till någon
förtroendevald i landet som är eldsjäl och genuint engagerad. Priset delas ut i samband
med Företagarnas kongress den 26 maj.
Örjan meddelar att Lernias utbildning kommer att flyttas till Holmbos lokaler.
AF får många förfrågningar om säsongsanställningar. Både Västervik och Söderköping
vänder sig till kontoret i Valdemarsvik. Det gäller bland annat säsongsanställningar på
hotell, camping och inom restaurangnäringen. Svårigheten att hitta matchning kan vara att
den arbetssökande saknar körkort och kollektivtrafiken inte finns på udda tider och till
perifera platser.
Örjan påpekar behovet av att komma igång med så kallade utbildningskontrakt.
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Örjan poängterar, den av Rickard tidigare redovisade, farhågan för hur placeringen av
SFI-utbildningen skulle kunna påverka placeringen av etableringshandläggningen
Tony framför att man känner oro på gatan vad gäller lag och ordning. Framför allt handlar
det om långa inställelsetider för polis vid pågående brott. Helen meddelar att hon inom
kort träffar ansvariga inom polisen.
Storgatan kommer att få nya markiser, vilka bekostas av affärsidkarna själva.
Träden utmed Storgatan är ett problem dels har de en skymmande effekt och dels
fungerar de som ”kajplats”. Monika meddelar att Storgatans träd och ljuspunkter ingår i
diskussionerna kring den nya centrumplanen.
Christer och Anna påminner om nästkommande Sparbankslunch fredagen den 13 maj.
5. Nästa möte.
Tisdagen den 30 augusti kl 08.30-11.00.

Antecknat av Göran Trysberg

