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Närvarande: Erland Olauson (S), ordförande, Valdemarsviks kommun
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank
Malin von Kalm-Greiff, Arbetsförmedlingen
Boel Ljung, Arbetsförmedlingen
Tony Serrano, Viken i Centrum
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
Stefan Gustavsson, Turistföreningen
John Furenbäck, Företagarna
Christer Hultgren, Industriföretagen
Jenny Ek (C), Valdemarsviks kommun
Anna Nilsson (M), Valdemarsviks kommun
Helen Johansson-Kokkonen (S), Valdemarsviks kommun
Bertil Eklund (NB), Valdemarsviks kommun
Richard Olovsson, Valdemarsviks kommun
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun

1. Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3. Information från Arbetsförmedlingen
Områdeschef Malin von Kalm-Greiff redogjorde för arbetsmarknadsläget och
konstaterade att arbetslösheten generellt minskar, men vissa grupper har fortfarande
svårt att etablera sig. Det rör främst unga utan gymnasieutbildning, funktionshindrade och
nyanlända.
Antalet nyanlända i etableringsfasen har ökat under året och uppgår i dag till 173 st.
Ytterligare ett antal förväntas komma under hösten.
Etableringshandläggare Boel Ljung omtalade att en kompetensinventering görs på
individnivå, när praktik eller andra åtgärder ska planeras. Migrationsverket gör också en
första kartläggning av nyanländas bakgrund och yrkeserfarenhet.
Näringsliv- och arbetsmarknadsrådet konstaterade att det är av stort värde att AF:s
etableringsresurser finns lokalt placerad i Valdemarsvik.
Johan omtalade att det är kö till lägenheter och att samarbetet med Arbetsförmedlingen är
viktig för att hitta så bra lösningar som möjligt.
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Malin pekade också på att arbetslösheten för unga också är minskande, men fortfarande
hög i Valdemarsvik, då AF och kommunen har uppgifter om samtliga arbetslösa
ungdomar.
4. Aktuellt från branschorganisationerna.
Håkan: Valdemarsviks sparbank växer med allt fler kunder. Ganska många företagare
planerar för satsningar och banken har flera förfrågningar från företagare som planerar att
flytta verksamhet till kommunen.
Tony: Bra att banken har behållit kontanthanteringen. Många kunder lovordar bankens
medarbetare och den service som tillhandahålls. Tony omtalar att sommarsäsongen varit
bra med god beläggning på husbilsplatserna. Negativt är att hans verksamhet drabbats av
skadegörelse.
Stefan: Ingen avstämning av sommaren har gjort inom turistnäringen ännu. Att besätta
platserna i styrelsen är just nu en fråga som är svår att hantera.
John: Bra med de satsningar som nu görs på mjölkproducerande lantbruk, ca 1,4 mdr
kronor. Jordbruksbranschen är en viktig aktör för etablering av nyanlända. Maskinringen
är också en etableringsaktör. Företagarna har träffat företrädare i Västervik och
Årvidaberg, som konstaterar att det händer mycket positivt i Valdemarsviks kommun. De
tre företagarföreningarna avser att samarbeta över kommungränserna. Aktuellt just nu är
också nomineringar till årets tjänsteman.
Johan: Sommaren har varit bra och vakansläget är gott. Fastighetsägarna samordnar sig
nu för kommande hyresförhandlingar och avser att bland annat samla in uppgifter om
kommunala taxor.
Christer: Industriföretagen går rätt så bra just nu. CMW:s orderingång var rekordstor i maj
och orderläget är fortfarande bra. Christer och flera företagare deltar i en arbetsgrupp som
för diskussioner om utbildningsbehov m m tillsammans med Curt Nicolin Gymnasiet i
Finspång, studiebesök sker den 5 september.
Aktuellt från kommunen
Monika omtalade att studenter från Universitetet i Linköping kommer att göra en studie av
fyra undersökningar som kommunen regelbundet deltar i. Det gäller Insikt – en
brukarundersökning inom det tekniska området (t ex bygglov, planer och miljötillsyn) och
tre attitydundersökningar; Medborgarundersökningen, Fokus –Bäst att bo, Svenskt
näringslivs klimatundersökning. Syftet med studentuppdraget är att få fram en analys av
undersökningarnas resultat och en bild av vad kommunen kan påverka och vilka åtgärder
kommunen bör prioritera för att kunna påverka både attityder och betygen som ges.
Monika rapporterade att bredbandserbjudanden nu ges till företagen på Mossebo/Vammarområdet. Intresserade företagare i övriga delar i kommunen anmäler sig till Telia
eller till kommunens kontaktperson Tomas Zingmark.
Johan väcker frågan om hyreshusanslutningar och uppmanas att kontakta Tomas
Zingmark
Richard redovisade att ca 20 ungdomar i kommunen saknar gymnasiebetyg och kommer
att ingå i en satsning kallad #jagmed.
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Richard redogjorde också för de fem åtgärder som kommunstyrelsen beslutat genomföra
för att skapa goda förutsättningar för etablering av nyanlända.
-Praktiksamordnade är anställd för att skapa och samordna 35 fasta platser inom
kommunens organisation.
-Handledare i verksamheten krävs för att praktiken ska fungera. Utbildning och
stöd till verksamheterna ingår.
-Körkortsutbildning, förberedande aktivitet inom ramen för etablering. Körkort krävs
ofta inom vårt arbetsmarknadsområde.
-Arbetsmarknadsenheten, verksamheten utökas för att klara de behov av
arbetsträning som bedöms komma med ökat antal personer i etablering.
-Vuxenutbildningen utökas som ett komplement till AF:s utbildningar.
Nästa steg är hur kommunen tillsammans med företagare kan skapa fler praktikplatser.
Kommunen är beredd att ”smörja systemet”, så att målsättningen satsningarna ska
uppnås.
Richard omtalade att SFI-undervisningen ska ses över när det gäller förläggningen av
utbildningen över veckans dagar, men just nu finns ingen diskussion om att förlägga
undervisning till Valdemarsvik.
Aktuellt från Polisen
Lokalpolisområdeschef Peter Wahlberg deltog på mötet och redogjorde för
polismyndighetens verksamhet i området (Finspång, Norrköping, Söderköping och
Valdemarsvik). Han konstaterade att den omorganisation som genomförts inom Polisen
har lett till en negativ spiral, som måste hanteras lokalt.
Utgångspunkter för förändringen som gjordes 1 januari 2015 var dels att skapa kortare
beslutsvägar i en likriktad organisation och att komma närmare medborgarna genom s k
medborgarlöften.
I Valdemarsvik har medborgarlöften och en handlingsplan tagits fram som bygger både på
polisens och kommunens erfarenheter samt medborgarnas uppfattningar om vad som
skapar ett tryggare lokalsamhälle. Det som ska prioriteras är frågor om missbruk, stölder
och olika typer av trafikförseelser. Peter pekade på den täta samverkan polisen och
kommunen har lokalt.
Han redovisade också de prioriteringar han tvingats göra på grund av nationella beslut
gällande s k utsatta områden och flyktingmottagning. Resurser har under våren
prioriterats till Klockartorpet, Hageby, Navestad på grund av den situation som där
uppstått. I höst planeras att bemanningen i Valdemarsvik ska återgå till en normal nivå
med 4 områdespoliser till Söderköping/Valdemarsvik.
Peter rapporterade att statistik visar att antalet tillfällen polisen varit i kommunen hittills
under 2016 uppgår till 746 st. Motsvarande siffra för 2015 var 699 och för 2014 var den
734. Antalet anmälningar uppgår till ca 400 för 2016. Han uppmanar alla att alltid göra
polisanmälan när något inträffar. Det är viktigt för att få en verklig bild av hur brottsligheten
utvecklas, så att adekvata prioriteringar görs och resurser beräknas.
Han avslutade med att konstatera att resurser alltid kan styras om, då särskilda händelser
inträffar. Kommunen och polisen har god kontakt.
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