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Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet

Minnesanteckningar
Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet, 2015-11-24
Närvarande: Erland Olauson, ordförande, Valdemarsviks kommun
Bertil Eklund, Valdemarsviks kommun
Anna Nilsson, Valdemarsviks kommun
Jenny Ek, Valdemarsviks kommun
Stefan Gustavsson, Turistföreningen
Tony Serano, Viken i Centrum
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank
Sofia Asklöf, Företagarna
Christer Hultgren, Industriföretagen
Örjan Kasselstrand, Arbetsförmedlingen
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
Mikael Jonsson, Valdemarsviks kommun
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun
Göran Trysberg, Valdemarsviks kommun
1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Föregående mötes protokoll godkändes.
2 Aktuellt från branschorganisationerna

Örjan (Arbetsförmedlingen):
Från och med 1 december tillträder Malin von Kalm-Greiff som AF chef i
Valdemarsvik. Gabriella Gylling blir biträdande AF chef i Norrköping.
AF kontoret i Söderköping läggs ned 1 december. Man ser redan en ökad
tillströmning av klienter till kontoret i Valdemarsvik.
Service- och Industriutbildningarna pågår. Det finns utrymme för fler deltagare på
dessa vilket man tror kommer efter nyår.
AF i Valdemarsvik har anmält intresse att starta en omvårdnadsutbildning i
Valdemarsvik vilken leder till att deltagarna blir undersköterskor.
Det finns ett stort behov av praktikplatser. Örjan uppmanar alla att sprida detta och
om intresse finns höra av sig till honom. Kommunen tar med det i sitt nästa
informationsbrev.
Boel Ljung (Samelius) placerad i Norrköping med ansvarar för Valdemarsvik när
det gäller etableringsärenden.
Johan (Fastighetsägarna):
Konstaterar att grävningen för fjärrvärmen är igång. Försenades av
Oktobermarknaden och man är nu ytterligare ca en vecka sen. Lovad att det är
klart till jul.
Hyresförhandlingar pågår. Ambitionen att vara klara till jul och att nya hyror kan
börja gälla från årsskiftet.
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Johan uppmanar återigen kommunen att se över vattenavgifterna. Det finns
modeller som är mer rättvisa än dagens. Kommunen meddelar att ett uppdrag är
lagt i samband med budgetarbetet.
Finns få vakanser inom lägenhetsbeståndet, vilket gäller hela kommunen
Tony (Viken i Centrum):
Just nu jobbar alla inför skyltsöndagen. Tomten kommer att dela ut godis från en
limousin.
Kajorna i träden på Storgatan är ett problem.
Sofia (Företagarna):
Man har genomfört en medlemsträff vid vilken ca 30 företagare deltog.
Medlemmarna har uttryckt att man saknar nätverkande mellan företagare.
Har utsett ”Årets Tjänsteman” till Inspirationskvällen.
Stefan (Turistföreningen)
Man har satt upp positiva budskap på Storgatan och i Gusum.
Har utsett ”En bra ambassadör” till Inspirationskvällen.
Man är inte klara med uppföljningen av ”Årets Valdemarsviksrätt”
Håkan (Valdemarsviks Sparbank):
Genomfört tre stycken näringslivsluncher under hösten med olika teman.
Luncherna kommer att utvärderas och återkomma under våren.
Styrelsen gav uppdraget att under 2015 göra 50 ”ropa Valdemarsvik” tillfällen.
Totalt kommer man att landa på 55.
Banken har besökt alla skolor och alla stadier, dessutom har årskurs nio besökt
banken för att lära mer om privatekonomi.
Arbetet med ute- och innemiljö fortsätter. Efterlyser tidsplanen för torget
Christer (Industriföretagen):
Konstaterar att det är kärvt inom industrin i Valdemarsvik. Inte osannolikt att det
kan komma varsel under vintern/våren.
3 Aktuellt från kommunen

Erland:
Vittnar om näringslivslunchernas förträfflighet när det gäller att knyta nya
kontakter. Erland har knutit kontakt med Jan-Peder Dareus, VD Borggårdsbruk,
och tillsammans har de bjudit in till diskussion med industriföretagen i
Valdemarsvik och Curt Nicolin gymnasiet i Finspång.
En ny översiktplan är på väg fram. I januari kommer allmänna möten att hållas i
varje kommundel.
Monika
Stort antal ensamkommande barn (15-17 år) finns i kommunen. På väg att starta
ett nytt boende, Bruksgården i Gusum.
Man märker att en stor del utlandsfödda kommer till Valdemarsvik på egen hand
efter att man fått uppehållstillstånd. Leder till att man måste förstärka skola och
omsorgssidan både när det gäller personal och lokaler.
Kommunen har meddelat att man inte har förutsättningar för att ta emot
evakueringsboende.
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Viktigt att ta tillvara den kompetens som finns bland alla grupper utlandsfödda.
Göran
Informerar om turiststatistiken 2015. Besöksrekord på Turistbyrån. Av besökarna
är 80% svenskar och 20% utlandsturister där Tyskland svarar för den största
delen ca 13%.
Gästhamnen minskat något medan husbilar har ökat.
Då husbilsrörelsen är en relativt ny företeelse finns tyvärr ingen nationell statistik
på vad det handlar om för omsättningssiffror. Vi har därför, genom turistbyråns
försorg, låtit göra en enkät bland husbilsgästerna där vi bland frågat hur mycket
pengar man spenderar under sitt besök i Valdemarsvik och vad man tycker om
våra ställplatser. En liknande enkät gjordes även bland båtgästerna. Bland husbilsägarna är det 16% som spenderar mer än 1000:- medan det bland båtägarna
är hela 68% som spenderar mer än 1000:-. På frågan vilket betyg men ger hamnen respektive husbilsplatserna på en femgradig skala ger 86% av båtgästerna
hamnen betyg 4-5: Motsvarande siffra för husbilsgästerna är 77%.
Övernattningsstatistiken som årligen förs av kommunen visar på 4:e bästa
säsongen någonsin. Generellt hade man ett stort tapp på försäsongen av vilket en
del kunde tas tillbaka från augusti månad.
4 Övrigt
Vid mötet gavs WIF-hockey möjlighet att informera om sin verksamhet. Daniel Rydmark
redogjorde för seniorverksamhet medan Magnus Köhler berättade om ungdomssidan med
allt från skridskoskola och skridskodisco till seriespel.
5. Nästa möte
Föreslås att nästa möte att hålls tisdagen den 16 februari kl. 8.30-11.00 i kommunhuset
Strömsvik.
Meddela undertecknad snarast om tiden passar eller ej.

Antecknat av Göran Trysberg

