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Närvarande: Erland Olauson (S), ordförande, Valdemarsviks kommun
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank
Malin von Kalm-Greiff, Arbetsförmedlingen
Tony Serrano, Viken i Centrum
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
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Christer Hultgren, Industriföretagen
Anna Nilsson (M), 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. Information angående Energiriket
Jens Zetterstedt, VD, informerade om Energiriket i Finspång och det projekt gällande
energieffektiviseringar som bedrivs med medel från Tillväxtverket. Projektet är riktat till
små och medelstora företag och planeringen är att 40 företag ska ingå i projektet, som
pågår under 2016-2018. Man riktar sig till både industri-, butiks- och fastighetsföretag med
energiförbrukning om max 2 GWh. Även kommunen kan delta.
Rådet menade att projektet är intressant och att det är viktigt att det bedrivs lokalt i
kommunen. Rådet föreslog att organisationen Företagarna kan vara initiativtagare till ett
första informationsmöte och eventuellt bildande av ett lokalt nätverk. Monika Hallberg
kontaktar Företagarna i frågan.
Beträffande projektet se Bilaga.
4. Aktuellt från branschorganisationerna.
Christer: Industriföretagen Flexmac och Holmbo redovisar ett bra år med en god
orderstock. Holmbo Production planerar att göra investeringar i maskiner m m under
kommande år. CMW har det lugnt just nu och diskuterar också investeringar till nästa år.
Johan: Tidigare nätverk med Migrationsverket har startat igen, vilket är positivt. Det finns i
princip inte några lägenheter att tillgå. Hyresförhandlingarna inför 2017 är inte klara, läget
är låst just nu. Flera fastighetsägare har tecknat nytt avtal med Telia för fiber, TV och
telefoni. Samarbetet med Telia har varit positivt.
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Erland omtalar att förvaltningen har fått i uppdrag att se över VA-taxan på nytt.
Stefan: Ny styrelse är tillsatt och en nystart av föreningens arbete sker. Styrelsen kommer
bland annat att aktualisera arbetet med Valdemarsviksrätten och Matresan.
Håkan: Valdemarsviks sparbank har god tillväxt med bra volymer. Regeringen har
aviserat att en ny bankskatt baserad på antalet anställda ska införas, vilket ger en kostnad
för banken på 2,3 miljoner kronor. Håkan menade att banker med hög sevicenivå och god
personaltäthet missgynnas i det nya förslaget. Ombyggnationen av bankens lokaler pågår
för att skapa en ny mötesplats. Den beräknas vara klar i september 2017 och kommer att
ge lägre energiförbrukning och bättre tillgänglighet.
Tony: Bra sommar med Karnebåtfestivalen m m. Skyltsöndagen var också bra med
många besökare. Tony väckte frågor till kommunen att ta med till frukostmötet den 30
november; cyklingen på trottoarerna, träden utmed Storgatan, kartongåtervinning på ÅVCvad gäller? Vilka regler gäller för parkeringarna i centrum, när lappas felparkerade bilar?
Helena: Projektet ”Flykting söker bonde” har sett positiva effekter runt om i landet. Det
finns ett stort arbetskraftsbehov inom lantbruksnäringen. Mjölkproducerande företag har
det svårt på den kärva marknad som nu råder. Arla har aviserat prishöjningar.
LRF har nyligen årsmöte, då Djamal Hamili, kommunens flyktingsamordnare deltog. På
mötet diskuterades eventuellt inrättande av vikariepool.
Information från Arbetsförmedlingen
Områdeschef Malin von Kalm-Greiff redogjorde för arbetet med etableringen, som nu
flyttats till Valdemarsvik. AF-kontoret har 130 st inskrivna i etableringen idag och
volymerna ökar i takt med att Migrationsverket beslutar om tillfälliga eller permanenta
uppehållstillstånd. Öppettiderna är reglerade till tisdagar och torsdagar. Den digitala
servicen är förstärkt.
Utbildningen via Lernia har bra tillströmning och språkstödet har utvecklats inom
verksamheten.
Aktuellt från kommunen
Rickard omtalade att det individuella gymnasieförberedande programmet IM-språk,
redovisar mycket låga resultat gällande behörighet till gymnasiet, endast 5 %, och
utbildningen kommer nu att arbetsmarknadsanpassas.
Fritidsverksamheten kommer att öppnas i nya lokaler i Funkishuset under januari 2017.
Lantbruksutbildningen i Gamleby avslutas i januari 2017 för de första 8 eleverna från
Valdemarsvik. Ny kursomgång planeras för en ny grupp.
Inom kommunen har 40 praktikplatser skapats, varav 14 st är besatta just nu.
Länsstyrelsen har beviljat kommunen ca 360 tkr för körkortsförberedande utbildning som
startat under hösten.
SFI-undervisningen erbjuds numera både dag- och kvällstid. En särskild SFI-undervisning
riktas mot vård- och omsorgsområdet.
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Ingen anvisning av ensamkommande barn har skett under 2016. En omställning av
verksamheten pågår på grund av nya statsbidragsregler införs 1 juli 2017.
Erland redovisade förändringar gällande kommunens fastighetsbestånd; Gryts skola är
såld, kommunens har köpt Kustbevakningens fastighet på Fyrudden. Detaljplanen för
Kolplanen och ICA:s butik är under framtagande, liksom planer i Ringarum. Garvarhuset
kommer övergå i privat ägo efter genomförda renoveringar och diskussion om försäljning
av Sjöhuset pågår.
Situationen på Vammarskolan diskuterades.
Avslutningsvis redovisade Monika att turistsäsongen nådde ”all time high” under 2016.
Antalet gästnätter på campingplatserna översteg 68 000 st och antalet husbilsnätter
översteg för första gången antalet båtnätter.

Antecknare: Monika Hallberg
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