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Rickard Olovsson, Valdemarsviks kommun
Göran Trysberg, Valdemarsviks kommun
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1. Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3. Aktuellt från kommunen
Göran Trysberg informerade om de mässor som kommunen avser att delta på under
2017. Ny mässa för året är Caravan, en husbilsmässa i Stockholm. Mässmontern
bemannades av Turistbyrån och var välbesökt. Rådet diskuterade möjligheten att hålla
ställplatserna för husbilar i Valdemarsvik öppna året runt. Snöröjning och andra praktiska
frågor måste då lösas.
ALMI erbjuder ett mentorsprogram för företagare som stöd för att utveckla företagandet till
en kostnad på 2 000 kr. ALMI erbjuder också start-up-stöd, ett kostnadsfritt stöd för
nyföretagare. Organisationen har numer också möjlighet att stödja små företag på
landsbygden i ett program ”Landsbygden vässar sitt erbjudande”. Microbidraget för små
företags investeringar finns kvar och uppgår till 30 000 kr, ansöks hos Region
Östergötland.
Nyföretagarrådgivningen i Valdemarsvik har lämnat en slutrapport för 2016 och redovisar
att 28 personer tagit del av rådgivningen.
Industridag 2017 är planerad till den 19 oktober 2017 med seminarie i Linköping.
Målgrupper för dagen är lärare, studie- och yrkesvägledare samt fritidsledare.
Richard Olovsson omtalade att den förberedande körkortsutbildningen är upphandlad av
en körskola och kommer att starta vecka 11.
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Ungdomsgården Fabriken är invigd och välbesökt av barn och unga. Möjligheten till
helgöppet och senare kvällstider diskuteras. Rådet väckte frågan om det går att samnyttja
lokalerna med andra föreningar, t ex pensionärer. En fråga som ännu inte aktualiserats i
verksamheten.
När det gäller utbildningsfrågor konstaterade Richard att det finns utmaningar gällande
gymnasieutbildningen, då elevernas frånvaro redovisas av samtliga gymnasieskolor och i
genomsnitt uppgår till 14 %.Vuxenutbildningen ökar genom de satsningar som kommunen
nu gör.
Positivt är att bokslutet för 2016 visar ett plusresultat på 32 miljoner kronor och att antalet
invånare har ökat med 62 personer under 2016.
Hjärnkonferens planeras inom ramen för Pulsprojektet till hösten 2017
Köpmannaföreningen har vid flera tillfällen påpekat att näthandeln konkurrerar med
butikerna i Valdemarsvik och enligt Arbetsförmedlingens nationella prognoser kommer
42 000 jobb inom handeln försvinna inom en tioårsperiod. Lageranställningarna beräknas
öka.

4.

Aktuellt från branschorganisationerna.

Håkan: Ombyggnation av sparbankshuset pågår och beräknas vara klart i slutet av
september 2017. Sparbankstorget kommer att vara klart nästa sommar.
Valdemarsviks sparbank går bra och banken kommer att anställa två personer med
uppdrag att arbeta med kundservice och administration.
Sparbanksluncherna är tillbaka i höst.
Johan: Hyresförhandlingarna för 2017 är klara och innebär en hyreshöjning med 0,7 %
och en genomsnittshyra på 890 kr/m2 i Gusum och 960 kr/m2 i Valdemarsvik. Avtalen
med Telia för fiber, TV och telefoni omsätts nu i anslutningar som kommer att ske både
före och efter semestern i hyreshusen.
Vakansläget är gott och p g a att Migrationsverket stänger en del anläggningar söker allt
fler lägenheter. Fastighetsägarna har tagit fram broschyrmaterial på arabiska på temat
”Vad förväntas av dig som hyresgäst?”
Samverkansmöten med fastighetsägarna, kommunen, arbetsförmedlingen och
migrationsverket fungerar bra och nytt möte kommer att hållas i mars 2017.
Christer: Läget är bra på CMW, investering i ny maskin har gjorts och två nya
medarbetare anställs fr o m 1 mars. Från VD-gruppen är signalerna positiva med god
orderingång och ljus framtid. Christer omtalade att en intressant utvecklingstrend är den s
k additiva tillverkningen, som nu är aktuell i relativt stor skala inom Siemens bland annat.
Viktigt att Lerniautbildningen fungerar lokalt. AF kommer att följa upp utbildningen och att
branschkontakterna fungerar så att utbildningsanordnaren utgår från branschens behov
för planering av verksamheten. Det är främst CNC-operatörer som behövs, inte svetsare.
Arbetsförmedlingen återkommer med en rapport till nästa möte.

Information från Arbetsförmedlingen
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Malin von Kalm-Greiff omtalade att ungdomsarbetslösheten vänder och allt fler unga går
till studier eller i arbete. En mycket positiv utveckling i Valdemarsvik. Arbetsförmedlingen
har ett högt inflöde till etableringen, vilket medför att de lokala resurserna förstärks och att
företagskontakterna ska öka.
Arbetsförmedlingen arbetar intensivt med att digitalisera verksamheten och på
Norrköpingsenheten kommer arbetssökande ha möjlighet att välja en digital eller en fysisk
arbetsförmedlare fr o m våren 2018.

Studie av fyra undersökningar
Monika redovisade resultat av en utredning gällande fyra rankingundersökningar.
Utredningen är gjord av två studenter vid Linköping Universitet. En genomgående faktor
för att förstärka arbetet som riktas till företagare och medborgare är
kommunikationsfrågor.
Redovisningen på mötet ledde till att näringslivs- och arbetsmarknadsrådets funktion
diskuterades. Rådet menade att viktiga sakfrågor ska hanteras enligt en handlingsplan
som rådet fastställer. Ledamöterna lämnar förslag till aktiviteter/åtgärder som rådet ska
arbeta med till Göran Trysberg senast den 5 maj. Ett förslag till plan tas fram till nästa
möte den 30 maj 2017.
En aktuell fråga är hur det lokala näringslivet kommer att kunna dra nytta av förbifart
Söderköping, när ombyggnation av E22 kommer i gång för att vara klar 2023. Östsvenska
Handelskammarens arbete är viktigt för att skapa de förutsättningar som krävs.
En populär aktivitet som gagnar den lokala handeln är Allsångsmåndagarna som på nytt
kommer att arrangeras fyra måndagskvällar i sommar.

Antecknare: Monika Hallberg
.

