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Minnesanteckningar
Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet, 2016-02-16
Närvarande: Erland Olauson (S), ordförande, Valdemarsviks kommun
Roger Östling, Valdemarsviks Sparbank
Örjan Kasselstrand, Arbetsförmedlingen
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
Stefan Gustavsson, Turistföreningen
John Furenbäck, Företagarna
Christer Hultgren, Industriföretagen
Jenny Ek (C), Valdemarsviks kommun
Anna Nilsson (M), Valdemarsviks kommun
Bertil Eklund (NB), Valdemarsviks kommun
Rickard Olovsson, Valdemarsviks kommun
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun

1. Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3. Presentation av förslag till Översiktsplan
Planarkitekt Aline Eriksson redovisade innehållet i det förslag till Översiktsplan, som nu är
ute på samråd. Samrådet innebär att alla har möjlighet att lämna synpunkter på den
föreliggande versionen, som finns på kommunens hemsida och kan beställas i
pappersform genom kommunens växel. Synpunkter kan lämnas t o m den 31 mars 2016
via mail, post och telefon till kommunen. Därefter sammanställs alla synpunkter och en ny
version av planen tas fram, som på nytt ställs ut för granskning med nya möjligheter till att
lämna synpunkter innan planen slutligen kan antas i slutet av 2016.
4. Redovisning av planering av förändringar gällande Sparbankstorget i
Valdemarsvik
Samhällsbyggnadschef Martine Christensen Odenhall redogjorde för de förändringar som
planeras ske i centrum av Valdemarsvik, på Sparbankstorget och i området runt
sparbankshuset. Utvecklingen förväntas ske i två steg, med den första etappen klar till
sommaren 2016 och den andra till nästa sommar.
5. Aktuellt från branschorganisationerna.
Stefan redovisade att arbete inom föreningen just nu fokuserar på årsmötet och med att
ta fram Valdemarsviksrätten 2016.
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Johan rapporterade att hyresförhandlingarna är mycket tröga och på vissa håll i landet är
de strandade, dock inte här. Ambitionen att differentiera hyressättningen utifrån attraktiva
och mindre attraktiva bostadsområden har inte kunnat realiseras i kommunen.
Roger redogjorde för ombyggnationsplanerna för sparbankshuset. Fiberanslutningar är
indragna till alla lägenheter i huset. Många marknadsföringsaktiviteter kommer att
genomföras av Sparbanken under 2016, tex deltagande vid regattor och mässor, ofta i
samarbete med kommunen. En resa, med full buss, går i kväll till hockeymatchen mellan
Linköping HC och Skellefteå i Linköping.
John omtalade att han kommer att vara ordförande för Företagarna under ett år till.
Styrelsen planerar för årsmötet och med att ta fram kandidater till årets företagare och
årets tjänsteman. Under mars genomförs aktiviteter ihop med Skandia och med
Valdemarsviks Sparbank. Företagarna arbetar också med frågan om fiberanslutningar till
företagen på Vammar- och Mosseboområdet.
Christer redovisade att konjunkturläget för delar av industrin (fordons- och flyg) är gott,
medan det för öbriga är sämre. CMW har haft ett tufft läge under hösten, men hoppas nu
på en ljusning. Han pekar på den centrala frågan gällande hur företagens framtida
kompetensförsörjning kan säkerställas.
Rådet var överens om att vi behöver praktikplatser och ta tillvara nyanländas
yrkeskunnande och erfarenheter på ett strukturerat sätt. Språket är en central faktor för att
praktik och arbete ska fungera. Erfarenheterna visar att kombinationen av SFI-utbildning
och praktik ger bäst resultat. Frågor om hur tidigare utbildningar, yrkeskunnande kan
valideras utifrån svenska förhållanden och krav på arbetsmarknaden.
Aktuellt från Arbetsförmedlingen
Örjan redovisade att just nu är 104 jobb lediga i Valdemarsviks kommun. I siffran
inkluderas ett stort antal semestervikariat. Arbetslösheten bland ungdomar är fortfarande
hög, 22 %. Bra är dock att AF och kommunen har bra koll på de aktuella personerna. Fr o
m den 1 januari 2016 arbetar Boel Ljung på det lokala kontoret med etableringsärenden.
Ca 75 personer är närmast utgång från etableringen och många går vidare till jobb- och
utvecklingsgarantin.
Nytt avtal är tecknat med Lernia gällande industriutbildningen. Ny utbildning startar med
20-25 personer. Eductus fortsätter med serviceutbildningen för 15 personer, ny kurs
startar den 29 februari 2016. Man väntar på besked om undersköterske- och
lokalvårdsutbildningar.
Örjan pekade på att en fråga finns gällande resor till lantbruksprogrammet i Gamleby.
Han lyfte också frågor gällande resekostnader för deltagande i SFI, där ekonomiskt
bistånd inte kan betalas ut. Arbetsförmedlingen och kommunen har också en gemensam
fråga gällande fortsättning av ”Bondeskolan”. Behovet av samarbete mellan kommunen
och arbetsförmedlingen är stort och ett möte är inplanerat under kommande vecka..
Örjan menade också att vi tillsammans behöver komma igång med s k utbildningskontrakt
och trainéejobb. Positivt är också att reglerna är ändrade så att så att arbetslösa
ungdomar kan komma i åtgärder eller studier från första dagen.
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Aktuellt från kommunen
Rickard omtalade att frågan om SFI-utbildning och dess placering i Söderköping,
Norrköping och i Valdemarsvik diskuteras just nu med grannkommunerna. Han
konstaterade att kombinationen av utbildning och praktik behöver hitta nya former, så
etablering på arbetsmarknaden blir mera framgångsrik jämfört med dagens.
Rickard pekade också på behovet och värdet av att vi tillsammans kan erbjuda
ferieplatser för våra ungdomar. Kommunen och Sparbanken samarbetar i frågan och förra
året behövdes ca 100 platser. Lika många kommer att behövas i år.
Erland rapporterade att arbetet med fortsatt fiberutbyggnad i kommunen pågår.
Erbjudanden till företag och tätortsboende kommer att ske under våren.
Utbyggnaden på landsbygden diskuteras just nu med Telia för att se om förutsättningarna
finns för ett nytt utbyggnadskoncept, där Telia har huvudansvaret för utbyggnaden, inte
byalagen.

Antecknare: Monika Hallberg

