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Sammanfattning från verksamheterna 
 

Fastighetsägare 
Fogelvik 
För Fogelvik som fastighetsbolag har inte så mycket sedan sist. Det kommer en del förfrågningar om det nya 
hyresstödet, framförallt från lokalhyresgäster på andra orter än Valdemarsvik. Migrationsverkets sista lägen-
heter flyttas ur nu i maj. En del nya inflyttningar sker, men så också utflyttningar, vilket ger det sämsta saldot 
på många år. Känslan är ändå försiktigt positiv, men något fler förfrågningar. 
Företaget har under våren lanserat ny hemsida samt en facebooksida där de kommer vara lite mer aktiva. 
Responsen har varit positiv (www.fogelvikfa.se). 
 
Grön näring 
Läget inom den gröna näringen är förhållandevis bra. På grund av den kalla väderleken så har inte vårbruket 
riktigt kommit igång än.  
Näringen är oroade över problemet med stölder på gårdar. Dieselstölder sker, en dyr post inom lantbruket. 
Mer kostsamma stölder avsom GPS och datorer till traktorer gör att det kan bli stillestånd på flera dagar in-
nan problemen kan åtgärdas.  
Det finns även oro kring så kallade djurrättsaktivister. Besöka av dessa på gårdarna kan ställa till en massa 
problem. Oron är påfrestande för företagare inom denna bransch. 
 
Industri 
Nordic Brass 
Marknaden för företaget är mycket stark sedan i November/December 2020. Nordic Brass hade full belägg-
ning i fabriken under Q1, leveranserna har varit de högsta på flera år. 
Under januari fick man dock störningar, orsakade av vår försiktighet med covid-19, där man uppmanar per-
sonalen att vara hemma om man känner sig krasslig. 
Nordic Brass har nya majoritetsägare sedan 1 april, investmentbolaget Lazarus, en positiv utveckling där 
Lazarus står för ekonomisk stabilitet och Nordic får tillgång till managementkompetens som är viktigt för att 
företaget ska kunna utvecklas vidare. 
Den nya VD, Jakob Söderbaum, introduceras nu i tätt samarbete med Anders Barreng under en övergångs-
period. Percy Axelsson och Håkan Almenäs kvarstår som minoritetsägare vilket borgar för kontinuitet 
 
CMW AB 
Företaget har nya ägare sedan 22 mars. Den nya ägaren, Teqnion AB, är en svensk industrikoncern som 
grundades 2006. Koncernens bolag verkar inom smala tekniknischer i ett brett spektrum av branscher.  
"Teqnion har visat förståelse för vår lokala förankring och hur viktiga våra nära kundrelationer är. Vi har 
byggt vår företagskultur under många år och har medarbetare med stor erfarenhet och kunskap som tryggar 
vår konkurrensfördel. Teqnion är rätt ägare att förvalta denna företagaranda" säger CMWs VD och ägare 
Christer Hultgren. Christer är fortsatt ledare för bolaget. 

http://www.fogelvikfa.se/
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Turistföreningen 
Föreningen har arbetat med planering av aktiviteter, marknadsföring och informationskanaler inför förestå-
ende säsong. Tillsammans med kommunen har årets turistbroschyr och gemensam hemsida tagits fram. 
Föreningen ger, i tillägg till detta, ut en gratiskarta till förmån för besökare och invånare. Föreningen har 
även träffat företag som vill skapa en festival är restriktionerna tillåter samt deltagit i olika nätverk under peri-
oden. 
De presentkort som kommunen delade ut till sina anställda för att gynna lokal näring administrerades av Tu-
ristföreningen. Ca 280.000 kr gynnade ca 100 lokala företag.  
Vid årsmöte 2021 beslutades att föreningen byter namn till; Turistföreningen Visit Valdemarsvik. 
 
Information från kommunen 
Två remisser som har stor påverkan på kommunen har besvarats. Det handlar dels om den statliga 
utredningen om nya strandskyddsregler som medför begränsningar för byggnation i kustområden och dels 
om regionens förslag till regional utvecklingsstrategi. 
Som en del av satsningen på feriepraktik och sommarjobb kommer kommunen att erbjuda möjligheten att 
delta i en entreprenörsskola. Uppdraget sker i samverkan med Ekubator.  
Det är ett fortsatt allvarligt läge kopplat till den pågående pandemin. På regional nivå diskuteras eventuella 
begränsningar kopplat till kommande högtider och sommaren. 
Planeringsarbete pågår kopplat till renovering av de kulvertar som finns under centrala Valdemarsvik. 
Kommande arbeten kommer innebära störningar i trafik i området. 
Organisationen inom sektor samhällsbyggnad ses över. Kommunen ska även rekrytera en mark- och 
exploateringsingenjör för att underlätta vid bland annat etableringar. 
 
 
 

 
 
Mötesanteckningar 
Under det förra näringslivsrådet gästades vi av Johan Gustafsson på Svenskt Näringsliv. Det uppkom då en 
diskussion om brottslighet och otrygghet, en fråga som tillkommit i Svenskt Näringlivs årliga enkät. För att 
belysa och följa upp enkätens resultat, och andra undersökningar som gjorts på området, blev mötets tema 
den 22/4 just ”brottslighet och otrygghet”. 
Som bilaga finns undersökningsresultaten från Svenskt Näringsliv, från polisens egen enkätundersökning 
2020 och från kommunens digitala undersökning 2021. 
 
Polisens lokala resurser gästade mötet och berättade om sitt arbete i kommunen. Deras mål är att närvara i 
Valdemarsviks kommun under varje arbetspass. Många invånare menar att man inte uppfattar polisen som 
närvarande, men deras närvaro kan vara nattetid eller på utsatta platser där gemene man inte ser att de är 
på plats. Polisens upplevelse i dagsläget är att Valdemarsvik inte är särskilt drabbat av brottslighet och att 
man har en ganska bra bild över utsatta områden, god kontakt med företagare som varit/är drabbade och 
hur man kan agera. Det som är svårare för både företagare och polisen är ligastölder som drabbat till 
exempel båtägare, viss industri och grön näring. Dessa stöldplatser är svårare att bevaka och får mycket 
dyra konsekvenser för den som drabbas. Här krävs beslut på högre nivå för att kunna förhindra utförsel av 
material m.m.  
Vill du veta mer om polisens arbete lokalt kan du följa dem i sociala medier: 
https://www.facebook.com/polisen.valdemarsvik.soderkoping  
 
Angående störningar, skadegörelse och liknande kom förslag från kommunens BRÅ-samordnare att 
samarbeta med lokala ungdomar som färdas i EPA-fordon. Om dessa ungdomar knöts närmare till 
kommunen och fick en uppgift att trafikera platser som ofta utsätts för skadegörelse eller intrång kanske det 
kunde avhjälpa brott och få ungdomarna själva att värna om att inte köra för fort eller orsaka störningar för 
andra invånare. Förslaget mottogs positivt och utreds vidare.  
 
Resultatet av Svenskt Näringslivs enkät för 2021 kommer i maj. Resultatet följs upp och kommer 
kommuniceras till rådets medlemmar. Frågan kring brottslighet och otrygghet kommer följas upp återigen, 
liksom övriga delar i enkäten. 
 
Övriga frågor: 
Nuvarande näringslivsutvecklare har sagt upp sig och avslutar sin tjänst under våren. En 
rekryteringsprocess för att hitta en ersättare pågår. Näringslivsrådets medlemmar har haft möjlighet att tycka 
till om tjänstens kravspecifikation. Annonsen ligger ute, men det har inte kommit in så många ansökningar 

https://www.facebook.com/polisen.valdemarsvik.soderkoping
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ännu. Kommundirektör Karl Öhlander återkopplar kring hur processen fortskrider och blir kontaktyta för 
näringen under den period som vakansen inte är tillsatt. Karl.ohlander@valdemarsvik.se eller 0123-19229. 
  
Kommunalråd Jenny Elander Ek lyfte frågan kring rådets framtid och ville gärna ha inspel angående rådets 
form och medlemmar. Vänligen kontakta Jenny direkt med era inspel. Medlemmarnas direkta återkoppling 
var att rådet fyller en viktig funktion. jenny.elander-ek@valdemarsvik.se  
 
  
Nästa möte:  
Ny mötestid föreslås efter semesterperioden. Ordförande är sammankallande. 
 
 
Antecknare: 
Malin Österström 

mailto:Karl.ohlander@valdemarsvik.se
mailto:jenny.elander-ek@valdemarsvik.se
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Agenda

• Välkommen

• Presentation av olika undersökningar –
Brottslighet/otrygghet

– Svensk näringsliv (enkät till företagare)

– Polisens undersökning (invånare)

– Kommunens enkät till företagare

• Sammanfattning och plan

• Kort info från kommunen

• Övriga frågor
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”Förra året tog vi fram en rapport som visade att brott 

och otrygghet kostar företagen 100 miljarder om året. 

Om Valdemarsvik är lika drabbat som genomsnittet i 

landet innebär det att företagen i Valdemarsvik har 

kostnader för brott och förebyggande åtgärder på 

runt 28 miljoner om året. Men - låt oss säga i 

intervallet 20-30 miljoner per år. Det motsvarar 

lönekostnaden för ett 50-tal anställda som tjänar 

medianlön.”

Svenskt Näringsliv, april 2021
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Öppna svar Valdemarsvik (totalt 101 företagare svarande i enkäten)

Brott, veganer djurrättsterrorister. Risk för intrång.

För lite poliser

inbrott

Rädslan för inbrott ökar. Kostadn för alarm m.m

Bättre närvaro av polis. Samt att brott som anmäls ska följas upp.

Med företag utanför planlagt område har vi både haft inbrott och besök av 
obehöriga

Nej i väldigt liten grad

För stor invandring

Hög brottslighet pga knark

Närvaro av polis, lång utryckningstid

Problem med inbrott

speciellt problem med inbrott

stölder i butik.

Stölder och långt till polis. Liten chans till att klara upp brott.

Vi har haft inbrott på vårt område

Det säljs knark öppet i valdemarsvik och inget händer

Hot om våld mot personal

Narkotikaanvändandet har ökat vilket påverkar mina medarbetares 

trygghet som arbetar i kassan. Mycket snatterier från ungdomar. Inga 

närvarande poliser på vår ort gör att vi står väldigt ensamma när dessa 
besöker vår butik.

Skulle behöva fler poliser som är i Valdemarsvik på heltid!

Vi har haft inbrott där polis tar flera timmar på sig att komma. Man känner 

sig otrygg på gator att promenera, jag har själv blivit förföljd. Trakasserier 
på bussar.

För lite Poliser

Har växt dramatiskt i kommunen. Ingen polis finns lokalt! Känns väldigt 
otryggt!

Inbrott/Droghandel/stölder/Missbrukare

Vi blev utsatt för flera stölder, inbrott och missbruk av friheter som Sverige 

som land i många generationer har haft. Vi ser en stark försämring i jämfört 

med 10 år sedan. Det påverkar förtroendet i människor och blir man mer 

och mer tvungna att utgå från risken istället för ge gästerna det förtroendet 
som man vill ge.

Ökad risk för inbrott, skadegörelse på företaget. Otrygghet påverkar hela 

orten och människorna på alla plan men i företaget är påverkan dock inte 
så stor.

För liten polisiär närvaro.

man är rädd om sina grejor fordon osv

Dålig polisbevakning, mycket båtstölder förr fanns polis här, men inte nu 
längre.

Höga självrisker. Lång utryckningstid vid händelse

Otrygghet i samhället bidrar till minskad tillit till varandra
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Hela Sverige per kategori, företagare
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Polisens trygghetsundersökning hösten 2020 

Resultat av invånares svar
Valdemarsvik
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Brottsanmälningar

Totalt Tillgrepp Våld Skadegörelse Narkotika Trafikbrott RF Båtrelaterat Bostad

2020 696 98 98 45 18 78 12 10 3

2019 887 144 145 49 23 60 11 19 5

2018 889 188 120 37 29 94 19 32 9
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 Antal svar: 207 

  

  
Problemindex 1,16 

  
  

Utemiljö 1 

Nedskräpning 1 

Skadegörelse 1 

  
Missbruksproblem 1,5 

Berusade personer, utomhus 1 

Narkotikapåverkade personer, utomhus 2 

Bostäder, tillhåll för alkoholister 1 

Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 2 

Observerat narkotikaförsäljning i området   

  
Utomhusstörningar 1,33 

Folk bråkar och slåss, utomhus 1 

Kvinnor antastas 1 

Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 1 

 

Bilarna kör för fort 1 

Buskörning med mopeder, mc 3 

Trafikregler respekteras inte 1 

  
Andel uppfattat minst ett problem 1 

Andel uppfattat minst ett problem 1 

  
Utsatthet för brott 0,25 

Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 0 

Utsatt för stöld 0 

Utsatts för skadegörelse 1 

Andel utsatts för minst ett mängdbrott 0 

Utsatts för bedrägeri   

Utsatts för hot   

Andel inte varit utsatt för något som helst brott   

Anmälningsgrad   
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Oro för att utsättas för brott 0,6

Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 1

Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 1

Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 0

Oro för överfallen/misshandlad i området 1

Andel varit orolig för någon typ av brott 0

Konkret känsla av otrygghet 1,57

Trygg ute ensam sen kväll 2

Otrygg ute ensam sen kväll 1

Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 2

Restaurang, bar eller disco 1

Sportevenemang 2

Åka buss eller tåg 2

Andel avstått från någon typ av aktivitet 1

Polisens agerande mot problem 1,67

Polisen bryr sig om de lokala problemen 3

Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 1

Relationskvot 1

Tillit

Boende skulle EJ agera vid slagsmål

Svag sammanhållning i bostadsområdet
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Brottslighet och otrygghet

Digital enkät, utskickad till företagsregister

v. 15-16

30 responderade
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I vilken utsträckning ditt företag påverkats negativt av 
brottslighet/otrygghet under år 2020?

Namn Antal %

Nej, inte alls 19 63,3

Ja, i liten utsträckning 5 16,7

Ja, i stor utsträckning 3 10

Vet ej/ej svar 3 10

Total 30 100

Svarsfrekvens

100% (30/30)
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Är brottslighet ett problem för ditt företag?

Namn Antal %

Nej, inte alls 14 48,3

Ja, i liten utsträckning 10 34,5

Ja, i hög utsträckning 3 10,3

Vet ej / ej svar 2 6,9

Total 29 100

Svarsfrekvens

96,7% (29/30)
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Upplever du att brottsligheten ökat de senaste två åren?

Namn Antal %

Nej, inte alls 8 26,7

Ja, till viss grad 11 36,7

Ja, i stor utsträckning 6 20

Vet ej / ej svar 5 16,7

Total 30 100

Svarsfrekvens

100% (30/30)
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Vilken typ av brott bedömer du att det är högst risk att drabbas av?

Namn Antal %

Bedrägeri 8 26,7

Cyberbrott 7 23,3

Inbrott/rån 14 46,7

Skadegörelse 16 53,3

Stöld/snatteri 11 36,7

Utpressning 2 6,7

Ser ingen risk för mitt företag 3 10

Annat, nämligen 1 3,3

Total 62 206,7

Svarsfrekvens

100% (30/30)

Annat, 
nämligen

Narkotikabrott, försäljning på öppen gata
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På vilket sätt upplever du otrygghet i relation till ditt företag?

Då vi har vårt företag vid ett mörkt område så finns risk för skadegörelse och inbrott, de kan verka ett tag innan någon 
upptäcker att något sker.

Upplever endast ʺdigital otrygghetʺ i form av Bluff fakturor, Oseriösa försäljare, Virusmail mm.

Jag har en trygg relation till mitt företag.

På grund av stora sociala problem som forslas in i kommunen upplever jag och mina medarbetare högre otrygghet än
tidigare och har behövt anlita väktarbolag för första gången i butikens 90-åriga historia.

Det är alltid obehagligt när folk går in i stallar och hagar och själ får och lamm

Framförallt ökad mängd inbrott och försök till inbrott. 

Risk för stöld på mitt företagsområde. Utomhus främst. 

Verksamheten innebär att okända gäster vistas i lokaler som vi bor i och möjlighet till stöld eller skadegörelse finns hela 
tiden.

Har bara hört talas om brott men inte upplevde själv.

Mycket ensamarbete.

Dåliga Politiker och chefstjänstemän och vissa grupper

.
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Vad anser du skulle förbättra situationen kopplat till brottslighet/otrygghet i 
din kommun?

Mer poliser nattetid som pratar med de ungdomar som är ute och stökar och mer belysning vid Vammar Köpcenter

?

Ökad närvaro av polis!

Att de som lever i utanförskap inte ska behöva slussas in i orter som Gusum och Valdemarsvik och att närvaron av poliser ska öka drastiskt. De gånger 
vi har upplevt hotfulla situationer har det dröjt länge innan polis varit på plats. Ännu mer utbildning av ungdomar om brott och straff i tidig ålder! Jag 
skulle gärna ställa upp på att besöka skolor för att komma och prata om vad som händer i vår butik om man stjäl eller beter sig illa. Socialt 
utanförskap och ungdomar är våra största problem i Gusum idag.

Polisen har idag inga koder för stöld av djur och stöld på lantbruk. Ett bättre system skulle ge en bättre statistik och då är det även lättare att sätta in 
åtgärder.

Att vi har en närvarande polis!

Att polisen skulle ta anmälningar på allvar och ta tag i fall, framförallt där man känner igen gärningsman/ gärningsmän. Övergripande ungdomar, 
kommunen skulle kunna informera föräldrar med tonårsbarn om trenden som pågår och öka närvaron av polis engagemang i skolan på högstadiet.

En polisstation / mer polisiär synlighet på orten. 

Det skulle kännas tryggare om vi hade möjlighet (råd) till att montera kameror såväl utanför som inne i fastigheten.

Har inte nån bra idéer till.detta.

Närhet till polisen.

Byt ut alla och skicka hem vissa grupper

.
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Vad händer nu?


