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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Föregående mötes protokoll godkändes.
2 Aktuellt från kommunen

Erland och Göran:
Redogör för undersökningen Insikt som utförs av Sveriges kommuner och
landsting (SKL) vilken är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövande gentemot företag.
I årets undersökning finns Östergötlands nöjdaste företag i Valdemarsvik.
Jämfört med 2011 har Valdemarsvik kommun ökat sitt Nöjd-Kund-Index (NKI) från
61 till 69. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.
Mest nöjd är man med bemötandet följt av tillgängligheten och kompetensen. Miljö
och hälsoskydd svarar för den största ökningen mot 2011 och bygglov är den
verksamhet man är mest nöjd med. Den verksamhetens betygsindex ligger
dessutom mycket över snittet för samtliga kommuner.
Fördelarna med den här undersökningen är bland annat att frågorna avser endast
faktorer som kommunen själv har ansvar för och att det bara är företag som varit i
kontakt med kommunen som deltar.
Hela undersökningen finns på SKL:s hemsida och en pp bifogas detta protokoll
3 Aktuellt från branschorganisationerna

Örjan (Arbetsförmedlingen):
Serviceutbildningen, som riktar sig mot bl.a. besöksnäringen startar på måndag14
september med 15 deltagare.
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Industriutbildningen är sedan tidigare igång med 20 deltagare.
AF i Valdemarsvik tillhör från 1 september Norrköping.
Arbetslösheten sjunker i Östergötland och så även i Valdemarsvik. Arbetslösheten
bland unga minskar kraftigt.
25 september kommer Arbetsförmedlingens GD till Valdemarsvik. Framförallt har
intresse visats för arbetet med nyanlända.
Johan (Fastighetsägarna):
Finns få vakanser inom lägenhetsbeståndet, vilket gäller hela kommunen
Fastighetsägarna kommer att träffas under hösten för att bl.a. diskutera hyror och
kommunala avgifter. (Erland inflikar att kommunen kommer att titta på
debiteringssystemet för kommunens avgifter under hösten.)
Den inkoppling på fjärrvärmen som planeras för delar av centrum, där bl.a.
Mäklarbyråns fastighet ingår, ska förhoppningsvis vara klar innan vintern
Konstaterar att Djamals arbete förändras och att Bostadsenheten flyttats från
Norrköping till Stockholm. Kan finnas en risk att integrationen försämras.
(Erland inflikar att det är frågor som kommer att lyftas i samband GD:s besök på
AF i Valdemarsvik)
Tony (Viken i Centrum):
Tillsammans med fastighetsägaren försöker man hitta en lösning för att kunna
sätta upp nya markiser utmed Storgatan till våren.
Husbilarna och de många arrangemangen är positivt för näringen.
Uthyrningen av idrottsanläggningarna Grännäs och ishallen är också mycket
positivt. Här är det viktigt med en dialog mellan idrottsföreningen, kommunen och
näringen.
Sofia (Företagarna):
Årets Företagare i Valdemarsvik 2015 blev Tryserums Friskola. Friskolan var
också mycket nära att utses till Årets Företagare i Östergötland.
Seminariet om ”bluffakturor” har senarelagts
Många nomineringar till Årets Tjänsteman har kommit in.
4 november genomför man en nätverksträff.
Eleonore (LRF):
Mjölkkrisen är just nu den fråga som mycket kretsar kring inom LRF. Det kommer
att genomföras en manifestation i Stockholm under hösten.
Håkan (Valdemarsviks Sparbank):
Förmedlar att det finns duktiga mjölkbönder i vår bygd.
Banken har mycket god tillväxt (rekord i sommar)
Under sommaren har ytterligare en medarbetare anställts.
Arbetet med renovering/upprustning av hus och torg går framåt. Bankens mål är
att lokalerna tillsammans med torget ska bli en mötesplats för hela bygden.
I morgon fredag 11 september genomförs den första näringslivslunchen på temat
”Möten”. Nästa näringslivslunch planeras till den 9 oktober, på temat
”Kontraurbanisering”.
Christer (Industriföretagen):
I samband med Östergötlands Teknikföretags VD träff för en tid sedan
konstaterades att konjunkturen är ryckig vilket stämmer väl med hans egen
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uppfattning. För CMW betyder det att investeringar och ersättningsrekryteringar
hämmas. Samtidigt är det mycket på gång. Flera nya kunder på väg in.
Generellt i Valdemarsvik är uppfattning att industriföretagen har en ok situation.
Tillväxtprojekt
Till mötet var Cecilia Hunnershage-Sandgren från ESBR och Johan Malmberg från
Finspångs kommun inbjudna (Johan deltog via telefon)
Johan berättade om det tillväxtprojekt som genomförts i Finspång. Näringslivsrådet i
Finspång kontaktade och intervjuade ett antal företag med 10-50 anställda. Tillsamman
tog man ut ca 10 företag som bjöds in till en workshop där det ”regionala erbjudandet”
presenterades. Under workshopen knöts flera kontakter och företagen själva var väldigt
nöjda. Samtliga deltagande företag har nu en ingång regionalt.
Cecilia gav en bild av vad ESBR står för och den ”verktygslåda” man kan erbjuda i form
av olika regionala aktörer, (Regionen, Liu, Almi, Science Parks, Företagarna m.fl.)
Mötet är helt överens om att vi bör bli bättre på att utnyttja den regionala kompetensen i
Valdemarsvik. Man var också överens om att innan man drar igång ett eventuellt projekt
är det viktigt att veta hur företagen själva tänker kring tillväxt.
Örjan tog på sig att i sina samtal med företagen även lyfta in frågor kring viljan att växa.
Göran ber Johan skicka över Finspångs frågor.
Frågan tas upp vid nästa möte.
4 Nästa möte
Bokades 24 november 2015 kl 17.00 i ishallen, OBS PLATS.
Utöver ordinarie agenda ordnar Johan lämpligt program.

Antecknat av Göran Trysberg

