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Agenda:
Välkommen, mötet öppnas
Karl Öhlander, presentation av vår kommundirektör
Aktuella frågor inom kommun och politik
Synpunkter från näringarna
Nycklar för Valdemarsviks utveckling (+diskussionsdel)
Övriga frågor

Från mötet:
Aktuella frågor inom kommun och politik
Ordförande informerade om pågående beslutsprocesser angående det omdebatterade projektet Ringgården
och att ärendet skulle vara i fokus under kvällens kommunfullmäktige.
Medborgarservice har också varit ett debatterat ämne och man har gett kommundirektören ett uppdrag att
se över verksamheten.
Smittspridningen av covid-19 har avstannat och vi har inga nya fall rapporterade i kommunen. Vår egen
covid-enhet är avvecklad men står i beredskap.
Det kommer ske företagsbesök under hösten för att samla information kring hur vi kan utveckla vårt
företagsklimat, kommunal service och myndighetsutövning.
Från och med den 1 september kommer två nya kommunalråd ersätta Ted Starkås som begärt entledigande
från sina politiska uppdrag. Mattias Geving (S) är föreslagen som kommunstyrelsens ordförande samt
kommunalråd (40%) och Nhela Ali (S) är föreslagen som kommunalråd (40%).
Den 14 september invigs en ny förskola på Sörby om fem avdelningar. Samtidigt påbörjas rivning av
förskola på Loviseberg inför byggande av ytterligare en ny förskola om fem avdelningar där som ska stå
klara under 2021.
Synpunkter från näringarna
Företagsrådgivning
•
Organisationen Företagarna efterlyser en tjänst för vidareutveckling, rådgivning och nätverkande
för etablerade företag. Covid-19 kommer påverka lång tid framöver, hur kan vi lokalt stötta dem?
Kommunen tar frågan vidare (KÖ).
Inspirationskväll
•
Företagarna föreslår en föreläsning om omställning och nytänkande kopplat till covid-utmaningen.
Här kan goda exempel lyftas för att inspirera och vi kan få höra från företagare som inte syns eller
hörs så ofta. Temat kunde vara hållbart företagande och evenemanget föreslås hållas i oktober.
Rådet diskuterade dock hur man hanterar gränsen på 50 personer och hur man kan fördela gäster
(ort, bransch) för att hålla sig till Folkhälsomyndighetens regler och undvika att riskera
smittspridning? Kommunen fortsätter diskussion med Företagarna och Valdemarsviks Sparbank
(MÖ).
Kommunala avgifter
•
Under pandemin har kommunen inte rabatterat eller tagit bort avgifter, endast gett anstånd.
Valdemarsviks kommun har försökt hålla samma linje som övriga kommuner i Östergötland. Här
ber företag att vi ska se över tillsynsavgifter och avgifter då olika branscher har olika typer av
utmaningar och behov. Kommunen utreder frågan vidare.
Näringslivsfunktionen
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Företagarna pekar på att näringslivsfunktionen måste bli en mer renodlad roll där inte parallella
uppdrag ges. Man vill att nätverkande med andra kommuner och etableringsfrämjande frågor
prioriteras. Politiken och kommundirektör har lyssnat till önskemålet.

Sjömack
•
Att det ska finnas en fungerande sjömack i Valdemarsvik är en viktig fråga för besöksnäringen,
handeln och varumärket Valdemarsvik. Frågan är prioriterad och man arbetar tillsammans med
näringsidkare för att lösa frågan före sommarsäsongen 2021.
Bostäder
•
Näringslivsrådet menar att det är viktigt att arbeta för att möjliggöra för mer byggnation (planarbete
och tillgänglig mark). Förbifart Söderköping är också mycket relevant då det medför bättre
möjligheter att pendla. Därför är det viktigt att politiker och tjänstemän arbetar aktivt i frågan att
skynda förbifartsprocessen i den mån det går. Att stärka kommunikation kring orten och det som
händer här behöver ske parallellt samt att driva frågan kring bredbandsutbyggnaden vidare.
På rådet diskuterade även kring fritidshusägare som tillbringar mycket tid här men inte betalar skatt
lokalt och i vilka forum man skulle kunna utveckla frågan kring det?

Nycklar för Valdemarsviks utveckling
Under 2019 antogs en Näringslivsstrategi för Valdemarsviks kommun. Strategin visar på tre fokusområden
med ett antal underrubriker. Med strategin som underlag ombads rådets medlemmar att hjälpa till att prioritera viktiga frågor för Valdemarsviks utveckling. Prioriteringen skedde genom diskussioner i tre grupper.
Varje grupp ombads redogöra för vilka fem åtgärder som de ansågs mest värdefulla att prioritera. Nedan
finns gruppernas prioriteringar (utan rangordning):
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Byggnation
o Möjliggöra för byggnation av boenden i attraktiva lägen.
o Arbeta för tillgång till tomter/industrimark och lokaler samt för effektiv hantering i försäljningsprocesser.
o Sänka inträdesbarriären för företagare (lokaler etc.).
o Arbeta mer aktivt mot Länsstyrelsen ang strandskydd
Etableringar
o Vem kan ha intresse av att flytta verksamhet hit? Kartläggning och kontakt. Högre prioritering i det arbetet önskas.
Bredband
o Fiber finns i tätort men landsbygd är fortsatt ett problem. Arbeta vidare för att främja vidare
utbyggnad av bredband.
Kommunikation, möten och marknadsföring
o Externt och internt perspektiv. Berätta om det positiva och möjligheterna i kommunen. Utveckla befintliga kanaler och skapa nya (t.ex stafettpinne på Instagram som vandrar mellan företag)
Skola, förskola samt aktiviteter för barn
Centrumförsköning
Dialog med näring/invånare i utvecklingsfrågor/beslutsprocesser av större art
o Handlingsplaner (där flera involveras)
Främja ”ungt företagande” (UF)
Nätverkande och samverkan (även över länsgränser)
Kompetensförsörjning:
o Besöksnäring, samverka med ”vinterkommun” (arbetskraftsförsörjning)
o Samarbeta för kompetensförsörjning (för vissa yrkesgrupper inom t.ex industrin)
o Svenskundervisning för nyanlända, hur säkerställa lärandet (nationell nivå)
o Jämställdhetsfrågan är attraktiv hos den yngre generationen. Hur anamma den frågan
bättre?
Kommunal service
o Tjänsteperson som är mer lösningsorienterade i sitt bemötande och som hänvisar till korrekta källor för ökad förståelse kring beslut.
o Tillgång till företagslots
Inflyttning av skattebetalare
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Nyttja covid-19 och hur människor valt att sitta i karantän och jobbat härifrån; kartlägga
dem och föreslå fortsatt säte här. Kommunikation i media behövs för att tydliggöra möjligheten och för att öka intresset.

Kommunalråd och oppositionsråd samt kommundirektör tog del av diskussionerna och tar med medlemmarnas prioriteringar in i det fortsatta arbetet kring budget och fokusområden för hösten.
Inga övriga frågor.
Mötet avslutades.

Nästa möte:
2/11 2020 klockan 08:30-11:00 i Stora Studion, Funkishuset, Valdemarsvik

Antecknare:
Malin Österström

