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Agenda: 

 Välkommen. Mötet öppnas.  

 Besparingar 

 Utveckling och exploatering 

 Kompetensförsörjning 

 Mötesdatum 

 Övriga frågor 
 
 

Förklaringar: 
Grönmarkerad text = aktivitet 
(VK) = Valdemarsviks kommun 
(alla)= rådets medlemmar 

 

 
Sammanfattning från verksamheterna 
 
Industrin 
De flesta industrierna i kommunen har fortsatt god orderingång. Några har lyckats öka sin omsättning under året vilket är 
mycket glädjande. Några indikerar dock en avmattning efter Q1.  
Kompetensbristen är fortsatt ett problem i flera industrier. 
Hantverkare fortsatt positiva.  
 
Besöksnäringen 
Återkopplingen från näringen är att säsongen som helhet varit bra. Utveckling och satsning på resor i skärgårdsområdet, 
marknadsföring och samarbeten. 
 
Handeln 
Sen start på säsongen. Några indikerar sämre resultat, några bättre. SCB visar positiva siffror. 
 
Gröna näringar 
Torrt även detta år men den första vallskörden var bra för de flesta. Andra skörden blev beroende av när man tog den 
första då återväxten påverkades av torka. Spannmålsskörden bättre än fjolårets. På skogssidan finns problem med 
granbarksborre (påverkas av torka).  
 
Fastighetsägarna 
Inget avvikande att rapportera under perioden. Beläggningen är mycket god.  
 
Övrigt 
Antal nystartade företag 2019 = 50 st 

 Några har likviderats, några fusionerats 

 Fyra kända konkurser 

  
 

 
 
Besparingar 
Det pågår besparingsarbete på Valdemarsviks kommun där alla sektorer berörs. 
Besparingsåtgärder tas fram genom flera spår, dels genom 3%-utmaning på varje enhet, dels 
genom att varje sektor ser över potentiella besparingar och dels genom ett genomlysningsarbete 
för alla verksamheter.  
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Utveckling och exploatering 
Här fördes en dialog runt bordet kring potentiella nyetableringar, exploateringsområden och 
aktiviteter som skulle gynna Valdemarsviks kommun. Kommunen har tillväxtbehov och det finns 
mark för ytterligare etableringar.  
 
Industri/handel 

Det har gjorts ett arbete under de senaste månaderna med att marknadsföra den 
industrimark som finns färdig vid E22 (Mossebo) vilket har gett några spår som bearbetas i 
dagsläget. Prospekt för området finns tillgängligt på: https://naringsliv.valdemarsvik.se/lokaler-
mark/ . Under 2020 ska även Ringarums industrimarksområden bearbetas (VK). 

 
Några industrier ser etableringsmöjlighet för industri/hanterverkare som kan bearbeta de 

produkter som befintlig industri producerar. Det finns även möjlighet för leverantörer till befintlig 
industri att placera sig här. För att komma vidare med dessa möjligheter kommer Business 
Sweden kontaktas (VK). Business Sweden är sammanslagning av Exportrådet och Invest 
Sweden. 
 
Turism/aktiviteter 

Kommunens placering mellan Kolmårdens Djurpark och Astrid Lindgren Värld kan ge oss 
möjlighet att skapa aktivitetscenter som attraherar målgruppen ”barnfamiljer” och motionärer.  

Nutida trender där Valdemarsvik har naturliga förutsättningar är ”outdoor-aktiviteter” såsom 
cykling, löpning och vandring samt paddling/SUP/segling. Dessa aktiviteter är möjliga att utveckla 
vidare genom att föra dem samman med miljötrenden som råder (med Greta Thunberg i 
spetsen). För att få till ett helårserbjudande skulle etablering av verksamhet liknande TomTits 
experiment vara lämplig. Experimenten skulle då bygga på miljö/miljöeffekter och experiment 
som knyter an till de outdoor-aktiviter som skapas utomhus.  

För att bygga ett starkt varumärke kring detta vore det strategiskt att skapa en ”värld”, ett 
koncept, som många andra aktörer lyckats med på flera destinationer (t.ex. Bamses värld, ALV, 
Lisebergskaninen). En idé som finns är att skapa: ”Liv & Vilja i Waldemarsvärld”. Den idén är en 
ordlek som knyter an både till äventyr och miljöaspekter. Se bilaga.  

 
Exempel på helhetskoncept: 

 Cykelleder och trix-cykelbanor (säsong: vår-sommar-höst) 

 Höghöjdsbana (säsong: vår-sommar-höst) 

 Experimentverkstad i byggnad samt runt cykel/vandringsleder (helår) 

 Miljöexperiment / experiment skulle kunna utvecklas i samarbete med Linköpings 
universitetet 

 
Näringslivsrådet enades om att: 

 göra en beräkning på konceptidén ovan (VK) 

 samla information kring de cykelsträckor som används av lokala motionärer idag 
(VK) 

 samla information kring de leder som kan nyttjas för cykling och löpning (VK) 

 sammanställa material kring leder och marknadsföra de möjliga aktiviteterna redan 
2020 (VK) 

 undersöka möjligheten att ro över Valdemarsviken genom en ”roddbåtspool” (alla, 
kommunen håller samman) 

 se över gångvägsutvecklingen runt området Grännäs (VK) 

 bearbeta övernattningsfrågan både i offentlig och privat verksamhet (alla) 
 
 
Kompetensutveckling  
Arbetsförmedlingen var föredragande på den näringslivsfrukost som hölls i augusti månad. Där 
presenterades AF’s uppdrag och företagskontakt. Bland annat om de möjligheter som finns att 
skräddarsy rekryteringsutbildningar/rekryteringslösningar för företagen. I tillägg till detta 
presenterade kommunen hur deras enheter kan vara behjälpliga med praktikanter. Gruppen 
meddelade att flera av dem var villiga att ta emot praktikanter. 

https://naringsliv.valdemarsvik.se/lokaler-mark/
https://naringsliv.valdemarsvik.se/lokaler-mark/
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Kommunens kontakt för praktikanter m.m är 
Nora Blomberg, Arbetsmarknadskonsulent 
Mobil: 070-6014279 
Nora.Blomberg@valdemarsvik.se 

 
Arbetsförmedlingens kontakt för företag: 

Fia Blixt 
Företagsrådgivare 
Direkt tel: 010-4872045 
E-post: fia.blixt@arbetsformedlingen.se 

 
Gruppens medlemmar pekade på bristen av skolans besök och uppföljning av lärlingsplatser som 
köps av annan kommun (VK). Gruppen uppmanade även VK kontakta nätverket IGEday som är 
en plattform för mellan 13 och 19 år. Dessa är starkt underrepresenterade inom tekniska 
utbildningsområden och samhället kan missa deras kompetens och potential. 
Vidare diskuterades hur vi bäst kommunicerar kring den mismatch som finns mellan 
utbildningsutbud och marknadens efterfrågan av kompetens, ett nationellt problem som även 
bearbetas på regional och nationell nivå. 
 
 
Övriga frågor 
Parkering 
I Valdemarsviks centrum tillkom under året parkeringsövervakning. Medlemmar i gruppen kom in 
med synpunkter på tillstånd, boendeparkeringsmöjligheter och bötfällning. VK tar med detta till 
berörda enheter (VK) 
 
Samarbeten 
Det finns mycket att vinna på fler, mer och större samarbeten i kommunen. Kommunens orter har 
en historik att vara lite fristående från varandra och detta kan leda till irrelevanta grupperingar i 
vissa frågor. För att verka som goda ambassadörer kommer gruppens medlemmar därför att 
arbeta för att främja samarbeten/ge varandra jobbmöjligheter. Avrapportering sker nästa möte 
(alla). 
 
Företagsklimat 
Valdemarsviks kommun steg i Svenskt Näringslivs ranking men det finns mycket kvar att 
förbättra. Gruppen ställer sig frågande till myndighetsutövarnas perspektiv i fråga om service och 
attityder vilket VK tar med sig tillbaka för interna diskussioner.  
 
 
Aktiviteter och seminarier 
Ett urval av aktiviteter och seminarier runt om i kommunen: 
 
Sept-okt Kickstart Digitalisering (för tillverkande företag) 
8 oktober Industridag Östergötland 
Varje månad Näringslivsfrukost 

 Oktober i Gryt, Thorell Revision föreläser 

 November i Gusum, besök hos RK Teknik och skolan berättar 
om sitt digitaliseringsarbete 

30 november Julevent (alternativ för Inspirationskväll) 
November Inspirerande seminarie ”Köpmannalagen”  
December Inspirerande seminarie ”Marknadsföring” 
 
 
Nästa möte:  
4 december 08:00. Återkommer om lokal. 
 
 
Antecknare: 
Malin Österström 

mailto:Nora.Blomberg@valdemarsvik.se
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Agenda

 Välkommen. Mötet öppnas. 

 Besparingar

 Utveckling och exploatering, vilka idéer finns runt bordet? Vilka kontaktytor har vi att förmedla?

 Kompetensförsörjning

 Mötesdatum

 Övriga frågor
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 Antal nystartade företag 2019 = 50 st
 Några har likviderats, några fusionerats

 Fyra kända konkurser

 ”Oväntat snabb inbromsning av högkonjunkturen”
 Tillverkningsindustrin lokalt är generellt är positiva med bra orderböcker. Några 

har märkt av en avmattning fr.o.m Q2. 

 Hantverkarna fortsatt positiva

Källa: Konjunkturinstitutet aug 2019 / Bisnis Analys 2019

Näringslivet - nuläge
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 Besöksnäring – handel
 Sen start på säsongen 

 Några indikerar sämre resultat, några bättre. SCB visar positiva siffror.

 Husbilar V-vik   2311 / 2171 (+)

 Hamn V-vik   1345 / 1437 (-)

 Gröna näringar
 Torrt även detta år

 Första vallskörden bra

 Spannmålsskörden bättre än fjolårets

 Skog – problem med granbarksborre delvis (påverkas av torka)

Näringslivet - nuläge
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 ”Etablering Valdemarsvik”

 Företagsklimat & näringslivsstrategi

 Kommunikationskanaler, hemsidor

 O-ringen, Ut & Njut

 Centrumutveckling

 Samarbete mellan skola/näringsliv

 Fastigheter/mark– bearbetning intressenter

 Företagsbesök

 Frukost för näringslivet

 Näringslivsråd

 Besöksnäringsgrupp

 Förfrågningar – företagslots

 Regional utveckling och samarbeten

Arbetet på Näringslivsavdelningen:

tidigare i år
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 Nya etableringar, industrimark, planer

 Utveckling & förlängning av säsonger

 Företagsklimat och implementering av 
näringslivsstrategi

 Marknadsföring 

 Företagsbesök, kommunikation

 Kompetensförsörjning, ”Industridag” m.m.

 Besparingar 

 Frukost för näringslivet (tema?)

 Näringslivsråd

 Besöksnäringsgrupp

 Förfrågningar - företagslots

 Regional utveckling (RUS) och samarbeten

Arbetet på Näringslivsavdelningen:

nu och framåt
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Vi behöver tillväxt……..
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Etablering Valdemarsvik

 Mossebo, Ringarum – industrimark

 Norra kajen – ett exploateringsområde?

 Andra aktiviteter som skulle ”dra”?
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Läget = målgruppen

 Kolmården

 Astrid Lindgrens Värld

 Gotland

”Barnfamiljen”…..
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Cykel (lång säsong)
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=262HpbJWXLA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=262HpbJWXLA
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https://www.youtube.com/watch?v=Pyk01_-K1co

Höghöjdsbana & cykel

https://www.youtube.com/watch?v=Pyk01_-K1co
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 Naturvetenskap och teknik är kul om någon kan förklara det på rätt sätt. Det är när man får testa på riktigt som man förstår. 

 På Tom Tits finns experiment för både stora och små. Experiment som lockar oss att utforska teknik, fysik, matematik, naturgeografi, 
biologi, människan, illusioner och mycket mer.

 Alla experiment går att prova själv, inga förkunskaper behövs och det allra mesta kan alla göra, oavsett ålder. Många sinnen tas i bruk 
och en hel del experiment upplever man helt enkelt i kroppen genom att snurra, hoppa och studsa.

Tom Tits Experiment
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Miljötrenden

”Liv & Vilja i Valdemarsvärld”
Äventyrsbana eller område/hus där man lär mer om miljö och 
miljöeffekter?

Lägg undan mobilen och klättra med ditt barn?
Säsong året runt?

Område?
Aktör?
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Liv & Vilja i Valdemarsvärld




