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Minnesanteckningar  
Näringslivs- och arbetsmarknadsrådet 28 aug -18 
 

Närvarande:  
Erland Olauson (S), ordförande, Valdemarsviks kommun 
Håkan Eriksson, Valdemarsviks Sparbank                       
Christer Hultgren, Industri 
Johan Olofsson, Fastighetsägarna 
Tobias Karlsson, LRF 
Axel Pettersson, Företagarna Valdemarsvik 
Sofia Vretander, Viken i Centrum 
Ted Starkås (S), Valdemarsviks kommun 
Bertil Eklund (NB), Valdemarsviks kommun 
Anna Nilsson (M), Valdemarsviks kommun 
Jenny Elander Ek (C), Valdemarsviks kommun 
Richard Olovsson, Valdemarsviks kommun 
Monika Hallberg, Valdemarsviks kommun 
Malin Österström, Valdemarsviks Kommun 

 
 
 
 
 
INFORMATION FRÅN NÄRINGEN: 
 
 
Viken i centrum 

 Bra sommar totalt sett med tidig start på säsongen och förlängning i slutet. 
 
Turistföreningen  

 Ny styrelse. Ordförande Thomas Ekh, ledamöter Krister Eriksson (Gryts Varv) 
och Susanne Solönhaf (Solkatten) 

 Valdemarsviksrätten blev inte aktuell under sommaren men fortsätter att bear-
betas. 

 Frågan kring arbetspendling till skärgårdens näringar har lyfts 

 Glädjande att Allsången blev en sådan succé. 
 
Fastighetsägarna 

 Vakansläget. Det finns lite lediga hyresobjekt men inga mängder.  

 Inte samma tryck från nyanlända som bara vill ha kontrakt. 

 Migrationsverket har sagt upp lägenheter och stängt boenden. De har tagit bort 
kontoret i Gusum. Eventuellt stängs även kontoret i Valdemarsvik. Migrations-
verket har gjort kraftiga nedskärningar bland personalen. De boendekontrakt 
som löper ut kan komma att övergå till den boende. 

 
Valdemarsviks Sparbank 

 Ombyggnationen har mottagits positivt. Bra samarbete med kommunen.  

 Bankens verksamhet utvecklas positivt. 

 Sparbankslunch planeras. Elevrådet/skolan och banken arrangerar tillsam-
mans.  

 Samarbete universitetet är aktuellt (kopplat till jobb, praktik, styrelsearbete) 
 
 



  
 

 Vårt datum Vår beteckning 
 2018-09-27  2 (2) 
   
 

Industrin 

 Bra konjunktur, företagen går bra generellt 

 Troligt att högtrycket på industrin håller i sig något år till 

 En del konkurser på fordonssidan 

 CMW har investerat/effektiviserat och får bästa resultatet i deras historia  
 
LRF 

 Jordbrukardag 22/9 i Valdemarsvik 

 Foderproblem i och med sommarens torka. Insatser nationellt och regionalt. 

 Kö på slakterier ger bistra alternativ 
 
Företagarna 

 Valdebatt aktuell, Folkets Hus 28/8 

 Kampanjer i och med valet  

 Utbildning LOU under hösten, fortsättning av tidigare utbildningar (okt 2017) 
 
 
 
INFORMATION FRÅN KOMMUNEN: 
 

 Saneringsarbetet på Torrö under avslutning 

 Utvecklingsprojekt i både Valdemarsviks centrum, i Gusum och i Ringarum 

 Medborgarkontorets öppnande planerat till hösten 2018 

 Beslut kring utbyggnad av skolor och förskolor, en positiv satsning 

 Vammarhöjden står inför förändring och ombyggnation i Regionens regi  

 Ringgården i Ringarum ska utvecklas. Fullmäktige tar ställning till samarbetet 
med Riksbyggen 

 Skolresultaten i relation till nyanlända har varit problematiskt. Kommunen har 
ansökt projektmedel för att stimulera för vuxenutbildning. 

 Kommunen har ingen ny information om ICA´s (Fyren) utvecklingsplaner i dags-
läget. Indikationen är dock att en nybyggnation kanske inte är lika aktuell 
längre. 

 
 
Nästa möte: 20/11 kl. 08:30. Plats meddelas i kallelse. 
Bilaga:   Aktivitetslista 2018-08-27 
 
 
 
Antecknare: Malin Österström 


