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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2 Föregående mötesanteckningar
Föregående mötesanteckningar godkändes.
3 Aktuella arbetsmarknads- och utbildningsfrågor
Enhetschef Sven Tholén rapporterade om sommarens feriepraktik för ungdomar, födda
1996-98. Alla som ansökt har fått plats. Totalt har 112 ungdomar varit i sysselsättning
(2013 var det totalt 94 st.). 16 platser i privata företag, 18 platser i föreningar, 10 platser i
kyrkan och resterande platser i kommunen. Genomgående har ungdomarna varit mycket
nöjda med sina praktikplatser.
Ett tiotal av ungdomarna som arbetade inom servicenäringen fick också en
värdskapsutbildning. Utbildningen arrangerades i samarbete mellan kommunen,
Turistföreningen och Ekubator.
Mötet föreslår att till nästa år även titta på möjligheten att sysselsätta något äldre
ungdomar som finns inskrivna på AF och som saknar förankring på arbetsmarknaden
samt att söka praktikplatser inom området turisminformation, exempelvis i anslutning till
ingångsnoderna till kommunen från havet och E22.
I höst tas ett första steg till förändring av PRAO verksamheten i årskurs 8.Den nya
inriktningen bygger på att skolan, elever och lärare, gör studiebesök ute hos företag och
företag bjuds in till skolan. Den här förändringen av PRAO-Arbetsmarknadskunskapen
ska på sikt genomsyra hela skolverksamheten.
På förekommen anledning informerade Sven om det utbildningsföretag som etablerar sig i
kommunen och som på uppdrag av AF ska administrera praktikplatser till nyanlända. Här
kommer Sven och Örjan att etablera kontakt med företaget för ett samarbete.
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4 Asylboende
När det gäller Migrationsverkets upphandling av asylboende har kommunerna inget med
detta att göra. Vad som bl.a. upplevs problematiskt för kommunerna är att man har
skyldighet att erbjuda förskola och skola till dessa barn på samma premisser som till alla
andra barn.
Erland Olauson redovisar det förslag som kommunen lämnat till länsstyrelsen där man
föreslår att det i upphandlingen skall vara ett ”skallkrav” att anbudsgivaren kan tillgodose
detta. Även om det inte förändrar kommunernas möjlighet att påverka upphandlingarna
skulle det ge kommunerna ett inflytande i processen och bättre planeringsförutsättningar.
5 Aktuella näringslivsfrågor
Göran Trysberg redovisade att kommunen skickat ut ett första informationsbrev och att
det kommer att skickas ut informationsbrev kontinuerligt, efter behov.
Nyföretagarrådgivningen som inleddes 1 april har fram till mitten av juni handlagt nio
ärenden.
En särskild boendebroschyr togs fram till turistsäsongen.
Kommunens besök på Rustas lager i Nässjö och Landsbro under försommaren har till
dags dato inneburit att 8 sällskap besökt Valdemarsvik. Totalt handlar det om 12 bokade
nätter och 22 personer som besökt Valdemarsvik.
Årets Inspirationskväll kommer att genomföras onsdagen den 12 november. Inbjudan
kommer att skickas ut i slutet av september. Företagarna och Turistföreningen påminns
om att utse sina pristagare i kategorierna ”Årets tjänsteman” respektive ”En bra
ambassadör”. Samtliga uppmanas fundera över lämplig kandidat till kommunens
utmärkelse ”En bra ung företagare”.
6 Avstämning åtgärdslista
Monika gick igenom listan. Listan skall hållas levande och tas upp på kommande möten.
Christer Hultgren efterlyste en tydligare ansvarsfördelning. När det gäller kommunen är
det kommunchefen som har ansvaret. När det gäller branscherna bör någon pekas ut
tydligare. Frågan tas upp vid nästa möte.
7 Aktuellt från branschorganisationerna
Johan rapporterade att fastighetsägarna kommer att träffas under september inför
stundande hyresförhandlingar och att även kommunen kommer att bjudas in efter valet.
Johan föreslog att Banken etablerar en kontakt med Djamal för att underlätta för de
kommunplacerade nysvenskarna att få kontakt med banken.
Han omtalar att fastighetsmarknaden är ljus när det gäller fritidshus och för villor är det
fortsatt trögt om än lite bättre än i våras.
Christer berättade att hans intryck är att det generellt sett går bra för de lokala
industriföretagen men att man överlag är försiktiga med investeringar.
För hans eget CMW går det just nu alldeles utmärkt. Man har nyanställt två personer och
har mycket jobb.
Örjan återkom till det utbildningsföretag som redovisades under punkten 3 och
uppmanade de som blev kontaktade angående praktikplatser att ställa frågan om
företaget varit i kontakt med arbetsförmedlingen och att även själva kolla med
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arbetsförmedlingen. Detta för att minimera risken för att missuppfattningar ska uppstå
kring praktikplatser.
Han redovisade också att ingen ungdom gick utan jobb i sommar. Totalt administrerar AF
ca 30ungdomar inom ramen för ungdomsgarantin.
En ny omgång av Serviceutbildningen kommer att köras igång 15 september och pågå ca.
4 månader. Totalt handlar det om 12 utbildningsplatser inom service, kommunikation och
besöksnäring.
Industriutbildningen är förlängd till 2015-10-31 och omfattar 15+15 platser.
Håkan omtalade att banken under vecka 34 kommer att inleda arbetet med försköningen
bankens utvändiga närområde och att även bankens lokaler i vissa stycken kommer att
renoveras.
Den rullande mötesplatsen som i tidigare sammanhang benämnts ”Janne-LångbenVagn” innehållande utrustning och teknik för deltagande på olika event och mässor är nu
på plats.. Syftet är, som alltid, att marknadsföra Valdemarsvik och satsning på ”Tokiga
Idéer”. Håkan uppmanar samtliga att vid behov utnyttja den.
7 Övriga frågor
Till rådet har inkommit en skrivelse från Styrelsen för Svensk Handel & stiftelsen
Valdemarsviksortens Köpmannaförening med synpunkter på ICA:s begäran att få bygga
en ny matvarubutik i centrala Valdemarsvik.
Erland informerade om att de enda beslut som är tagna i frågan är att låta ICA inkomma
med ett förslag samt att upprätta en detaljplan över Kolplan 1. Planarbetet kommer att
inledas under den närmaste tiden. I det arbetet kommer alla synpunkter och förslag som
inkommit till kommunen att vägas in. Det är det detaljplaneförslag som politiken sedan
kommer att ta ställning till. Förslaget kommer också att ställas ut och berörda kommer att
ha möjlighet att lämna synpunkter.
Christer tag upp frågan om vad som händer med Sahlinshuset. Erland omtalade att
tillbyggnaden på huset samt garage-/förrådsbyggnader mot Mathonska magasinet
kommer att rivas. I övrigt finns inget beslut fattade vad gäller fastighetens framtida
nyttjande.
Mötet konstaterade att näringslivets organisationer är dåligt representerade på mötet.
Man enades om att poängtera vikten av att delta vid dessa möten.
8 Nästa möte
Bokades den 23 oktober 2014, kl. 09.00-12.00, i Bokö, Sjöhuset, Valdemarsvik.

Antecknat av Göran Trysberg

