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Minnesanteckningar
Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet, 2017-09-13
Närvarande: Erland Olauson (S), ordförande, Valdemarsviks kommun
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank
David Bergström, Arbetsförmedlingen
Johan Olofsson, Fastighetsägarna
Christer Hultgren, Industri
Tobias Karlsson, LRF
John Furenbäck, Företagarna Valdemarsvik
Axel Pettersson, Företagarna Valdemarsvik
Sofia Vrethander , Viken i Centrum
Bertil Eklund (NB), Valdemarsviks kommun
Anna Nilsson (M), Valdemarsviks kommun
Jenny Ek (C), Valdemarsviks kommun
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun

Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Redovisning av uppdrag
Mötet inleddes med att John, Håkan och Monika redovisade det uppdrag de fick vid förra
mötet med rådet. Uppdraget innebar att de skulle ta fram förslag till gemensamma
kommunikationsaktiviteter med syfte att marknadsföra kommunen och företagsamhet i
Valdemarsvik på nya sätt. Frågeställningar som vad, hur och var ska vi kommunicera har
diskuterats och hur vi kan sticka ut och bryta mönster.
Ambitionen varit att skapa positiva bilder av Valdemarsviks kommun och av det arbete
som många gör så bra, företagare, föreningar och enskilda. Det gäller även den
kommunala organisationen. Det finns en tendens till att man pekar på kommunen som
ansvarig i många frågor, trots att frågorna inte alls hör hemma hos politiker eller
tjänstemän i kommunen.
Gruppen har tagit fram följande aktivitetslista så här långt:
- Elever och företagare bjuds till sparbankslunch för gemensamt mingel och
föreläsning av en populär youtubers annan ”ungdomskändis.”
- Inspirationskvällen den 16 november kommer att ha fokus på kommunikation.
- En middag arrangeras av Företagarna och Sparbanken där företagare, kommunoch bankanställda träffas under trevliga former.
- Öppet hus på kommunen blir en cellokonsert.
- Kommunikationskonsult Martin Liabäck anlitas för coachning till företag gällande
försäljningstips och kommunikationsfrågor.

Ambitionen med listan är att aktiviteter genomförs och att låta listan leva genom att alla
successivt fyller på med nya aktiviteter. Rådet kan använda listan för att stämma av
genomförda aktiviteter.
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Rådet ställde sig bakom gruppens förslag och Sofia föreslog att en aktivitet är att ständigt
”mata” media (NT) med information om planerade/genomförda aktiviteter. Bertil föreslog
att vi ska ändra stavningen till Waldemarsvik och gemensamt besluta kalla oss ”Sveriges
bästa kommun”. Till listan kan läggas ”Modevisningar”, ”Matmässa” och marknadsföring
av de event som genomförs i kommunen.
Arbetsgruppen fick i uppdrag att fortsätta sitt arbete, för att utveckla de förslag som
presenterats på dagens möte. Gruppen kommer också att fortsätta söka samarbete med
kommunikationsbyrå.
Följande aktiviteter ska genomföras och rapporteras på nästa möte:
1. Inspirationskvällen den 16 november kommer att ha fokus på kommunikation.
2. Elever och företagare bjuds till sparbankslunch för gemensamt mingel och
föreläsning av en populär youtubers annan ”ungdomskändis.”
3. En middag arrangeras av Företagarna och Sparbanken där företagare, kommunoch bankanställda träffas under trevliga former.
4. Samtliga deltagare i rådet ska systematisk kontakta NT vid aktiviteter i den egna
verksamheten
5. Våra pressaktiviteter ska öka. Viktigt att visa att Näringslivs- och
Arbetsmarknadsrådet utvecklar sitt arbetssätt och blir mer utåtriktade.
Aktuella frågor
Håkan, Sparbanken:
Om byggnationen av bankens lokaler beräknas vara klar i december 2017. Ombyggnad
av Sparbankstorget pågår och det som händer kommenteras mycket positivt av många
kommuninvånare och besökare. Två nya medarbetare har anställts och ytterligare extra
personal har anställts tillfälligt. Banken har många nya kunder och det ger ökat behov av
resurser.
Tobias, LRF:
I fokus just nu är Jordbrukardagen, som genomförs den 23 september i Valdemarsvik och
firar 80 årsjubileum.
Axel, Företagarna:
Inspirationskvällen är aktuell, priset Årets företagare och Årets tjänsteman ska utses.
Utbildning gällande upphandling ska genomföras i samarbete med kommunen.
Styrelsen är ny och genomför nu också många besök till medlemmar för att fånga in
synpunkter och förslag gällande Företagarnas fortsatta arbete.
David, Arbetsförmedlingen:
David är ny som chef på Arbetsförmedlingen i Valdemarsvik. Han finns på plats på AF:s
kontor en-två dagar per vecka. AF har ett bra samarbete med kommunen.
Johan, Fastighetsägarna:
Vakansläget är mycket bra. Det saknas lägenheter, vilket ger ett stort tryck från
bostadssökande. Arbetet på kommunens Integrationsenhet med Djamal och Mari fungerar
bra, men egeninflyttade hamnar utanför systemet. Det kan skapa problem för både
fastighetsägare och bostadssökande.
Johan är mycket positiv till kommunens initiativ till fortsatt ombyggnation av området i nära
anslutning till sparbankstorget. Kommunen har bjudit in till dialog gällande utformning av
det område som ska utvecklas i Valdemarsviks centrum.
Hyresförhandlingarna förbereds.
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Christer, Industrin:
Det går bra för industriföretagen och för CMW, som har rekryterat ny personal och
sannolikt behöver rekrytera ytterligare någon person.
Sofia, Viken i Centrum:
Sommaren har varit bra för handeln, husbilarna förlänger säsongen.
Styrelsen är ny och avser att satsa på en del aktiviteter. Ett problem för flera affärsidkare i
centrum är tillgängligheten till och i lokalerna.
Monika och Erland, kommunen:
Positivt med nomineringen till en av fem av Sveriges bästa ställplatser och nominering av
turistbroschyren till Publishingpris.
Arbetet med att etablera ett medborgarkontor pågår, kommunens projektledare är
Caroline Karlsson. Just nu pågår inventering av arbetsuppgifter med kontakter både med
Polisen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens egna verksamheter.
Ett underlag gällande medborgarkontorets uppdrag planeras vara klart i slutet av 2017.
Därefter startar genomförandet under 2018.
Kommunen och Region Östergötland gör tillsammans en satsning på folkhälsoarbete och
har rekryterat en folkhälsoutvecklare, Emelie Nisu. Just nu arbetar hon med att gå igenom
det arbete som idag görs inom kommunen och regionen gällande folkhälsan. Senare
under året planeras en folkhälsostrategi och en handlingsplan tas fram.
Många detaljplaner är på gång, vilket visar på stort intresse för byggnationer och
expansion i vår kommun. Förbifarten, E 22, Söderköping är nu med i den nationella
transportplanen, vilket innebär att projektet planeras starta 2022-23. Flera planer rör
Ringarum, för att förbereda för ett ökande intresse för inflyttning till orten med omnejd.
I Gusum kommer centrumområdet förskönas och nya attraktioner skapas. Genomfarten
vid Birgerssons kommer att byggas om av Trafikverket, med kommunen som
medfinansiär. Röda Ladan i Gusum kan komma att renoveras och eventuellt inrymma
verksamhet, t ex Bruksmuseet, i framtiden.

Nästa möte är måndagen den 27 november kl 9.00-12.00 på Valdemarsviks Sparbank.

Antecknare:
Monika Hallberg

