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Grönmarkerad text = aktivitet 
 
Näringslivsstrategi 
På uppdrag av politiken har näringslivsavdelningen fått i uppdrag att ta fram en 
näringslivsstrategi. Näringslivsstrategin är menad att fastställa kommunens viljeinriktning och 
övergripande förhållningssätt till näringslivsarbetet. Strategin syftar till att klargöra Valdemarsviks 
kommuns prioriteringar i arbetet med att främja ett starkt näringsliv och ett bra företagsklimat. 
Strategin tar sin utgångspunkt i det överordnade styrdokument som gäller för Valdemarsviks 
kommun: Vision 2025. Ett första utkast presenterades för rådet som gav återkoppling på några 
punkter. 
 
Strategins utgångspunkt är att Valdemarsviks kommun, i sitt näringslivsfrämjande arbete, skall 
fokusera på tre prioriterade områden där målen är att vara en kommun: 

 med attraktivt företagsklimat och välkomnande boende- och besöksmöjligheter 

 som arbetar aktivt och dynamiskt med kompetensförsörjning och integration 

 som tar hänsyn till näringslivets behov i sitt planeringsarbete 
 
Ny version kommer skickas till rådets medlemmar samt några andra företagare i kommunen 
under maj månad. 
 
 
 
Webbplattform 
Under sommaren 2019 lanserar kommunen en ny hemsida. Lanseringen innefattar även en 
plattform för näringslivet där evenemang, nyheter och chattfunktion för informationsutbyte 
kommer finnas tillgängligt. Rådets medlemmar fick ett kort visning av de nya hemsidorna. 
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Kompetensförsörjning, utbildningsinsatser & samverkan 
Kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning för flera näringar och rådet diskuterade hur vi ge-
nom samverkan kan skapa större framgång att attrahera arbetskraft. Arbetsförmedlingens omor-
ganisation har påverkat tjänster till lokala företag negativt. Arbetsförmedlingen och AME bjuds in 
till nästa möte för att bättre förstå AF’s uppdrag och vad som behöver omhändertas utanför deras 
uppdrag. Samtidigt pågår ett långsiktigt arbete kring att stärka Valdemarsvik som bo- och arbets-
marknadsplats där alla är ambassadörer. För att värna om nyanländ arbetskraft ser näringen stor 
vinst i om kommunen kan erbjuda tjänster inom matchning och administration. Rådet pekar också 
på vikten av att kvällskurser för SFI kan bidra till att få människor i arbete snabbare. Frågan tas 
med till AME och integrationsenheten.  
 
Det har handlats upp nya utbildningsmöjligheter i Valdemarsvik. Den som studerar genom de nya 
utbildningsinstanserna kan läsa på distans men med möjlighet till studiehjälp och lokal lokalt. Mer 
information om vilka typer av utbildningar som erbjuds lanseras inom kort.  
 
Den vuxenutbildning som erbjöds genom Arbetsförmedlingen och Lernia har upphört då Lernia 
själva sade upp avtalet i Valdemarsvik. Eftersom industrin har stora utmaningar med kompetens-
försörjning är en diskussion med AF önskvärd för att hitta alternativ. AF inviteras därför till rådets 
möte i september då deras omorganisation förhoppningsvis kommit längre än i dagsläget. Många 
företagare inom industrin/hantverk ger med anledning av svårigheten att hitta utbildad arbetskraft 
nu interna utbildningar. En önskan från rådet är att man marknadsföra lärlingsprogrammen, hant-
verksutbildningar och industriutbildningar bättre. 
  
Näringslivsavdelningen och Vammarskolan har diskuterat hur vi kan åstadkomma ett bättre sam-
arbete mellan skola och näringsliv. En idé som tas vidare är att filma olika verksamheter i kom-
munen för att visa på vilken variation av näring som finns, vilka arbetstillfällen som finns och hur 
behoven ser ut de kommande åren. Idén stämdes av med rådet som ställer sig positivt och här 
kom förslag på att en sådan film skulle kunna skapas av eleverna själva för att få till ett språk och 
filmspråk som attraherar just den målgruppen och i och med det för bättre genomslag är arbets-
sätten av idag. Förslaget tas vidare till Vammarskolan.  
 
 
 
Upphandlingar 
Rådet saknar information om vilka upphandlingar som pågår/läggs ut. Nya upphandlingar 
publiceras härefter som nyhet på näringslivssidan (hemsida) samt i sociala medier och via e-post. 
Rådet föreslog att upphandlingar även placeras i korthet på t.ex Materialmännen och liknande 
verksamheter.  
 
 
 
Hälsovecka 
Den 2-8 september 2019 anordnas en hälsovecka i kommunen i syfte att; 

• inspirera till hälsosamma levnadsvanor 
• öka kunskapen om vikten av sunt leverne 
• visa på vad kost, kultur och fysisk aktivitet kan göra för den fysiska och psykiska hälsan 
• stärka samverkan mellan föreningar och företag 

 
Flera privata aktörer samt kommun anordnar en rad aktiviteter (exempel finns nedan). 
Förhoppningen är att fler företagare kommer involvera medarbetare i olika evenemang eller att 
det anordnas fler aktiviteter på arbetsplatser runt om. Välkommen att kontakta kommunens 
Folkhälsoutvecklare för att bli inspirerad eller ställa frågor: 
Emelie Nisu, tel: 0706-01 45 38, emelie.nisu@valdemarsvik.se  
 
Exempel på aktiviteter:  

• Fyrenloppet ons 4/9 

mailto:emelie.nisu@valdemarsvik.se
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• Familjedag (Sparbanken) lö 7/9 
• Motivationshöjande föreläsning på Sparbanken 
• Hälsoslingor med frågesport 
• Seniormässa 
• Stadsvandring 
• Vattengympa i Gusum 
• Spinning på Sparbankstorget 
• PT vid utegymmen 
• Prova-på-aktiviteter idrottsföreningar 
• Fredags-yoga i Sjöhuset 

 
 
 
 
Aktiviteter och seminarier 
Ett urval av aktiviteter och seminarier runt om i kommunen: 
 
Varje vecka Företagsbesök 
Varje månad   Frukostmöten för näringslivet 
28 Februari Gränslös Frukost 
29 Mars Kompetensmässa Norrköping 
3 april  Centrumutvecklingsmöte 
31 maj Vammardagen 
Maj – juli Kampanj ”Hemestra” 
8-9 juni Ut o njut i Gryt 
5-6 juli Karnebårfestival 
20-24 juli O-ringen (Norrköping, kommunen/Sparbanken/10-mila/Ostkusten kajak) 
Juli Allsångskvällar 
September Jordbruksdag 
Höst Kickstart Digitalisering (för tillverkande företag) 
Höst   Event (alternativ för Inspirationskväll) 
Höst Seminarie ”Köpmannalagen”  
Höst Seminarie ”Marknadsföring” 
 
 
 
Nästa möte:  
25/9 kl. 9:30-12:00, Grännäs Tyrni. Lunch finns att köpa på plats. 
 
 
 
Antecknare: 
Malin Österström 


