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Mötesanteckningar från möte i Näringslivsrådet den 23 maj 2016 
i Ovanåkers kommun. 
 
Plats: Hotell Edsbyn 
 
Närvarande: 
Eckhard Eriksson EIA, Henric Skarp Maximatecc, Mona Roos Nefab, Bengt Forssén Edsbyns Köpmän, 
Pär-Ola Olsson Svenska Fönster, Bengt Olof Sandberg Centrumföreningen i Alfta, Thomas Nilsson 
Edsbyns Däckservice, Mikael Reijer Företagsringen, Lena Hisved, Mikael Jonsson, Gunnar Skoglund 
och Yoomi Rehnström Ovanåkers kommun. 
 
Gäst: Tommy Löfström Hotell Edsbyn 
 
Frånvarande, detta möte:   
Beatrice Henriksson Svenska Fönster, Hans Persson Nefab, Bengt Nilsson och Conny Clahr 
Edsbyverken, Conny Wiklund Alfta Pall, Ulf Alexsson Företagarna Woxnadalen, Anette Einarsson LRF 
samt Christer Engström Ovanåkers kommun. 
 
– Tommy Löfström berättade om utvecklingen av Hotell Edsbyn, från förvärv fram till i dag och planer 
för framtiden. Nöjessatsningar, större event, permanent husband, egen konditor och planer på att bygga 
uteservering var några av de saker Tommy tog upp. Vidare har Hotell Edsbyn identifierat ett behov av 
ROT (renovering, ombyggnad och tillbyggnad) samt underhåll till en beräknad kostnad på 4-5 miljoner 
kr. 
 
– Arbetsförmedlingen (AF) i OBS- området (Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn) har startat 
Arbetsmarknadsråd i Bollnäs och Söderhamn. AF önskar nu starta ett arbetsmarknadsråd i Ovanåker. 
Arbetsmarknadsrådet har till syfte att fokusera på framtida utmaningar som: arbetskraftsförsörjning, 
integration, utbildningsfrågor och ungdomsarbetslöshet mm. Agendan kommer att beröra frågor som 
syftar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt för kommunens invånare och företagare. 
Målet är att åstadkomma en aktiv dialog och att ha en operativ inriktning på utmaningar för 
arbetsmarknaden i Ovanåker. 
 
Förslag har funnits på att Näringslivsrådet även skulle kunna utgöra ett Arbetsmarknadsråd. 
Beslut fattades dock att Arbetsmarknadsrådet tillsätts med en mindre grupp företagsrepresentanter 
tillsammans med AF, kommunen och fackliga representanter. 
Gunnar får uppdraget att föreslå denna sammansättning. (Företag får frågan om att delta, och med vilka 
personer.) 
 
– Yoomi berättade om Ovanåkers del i den stora flyktigström som ankommit till Sverige. 
Generellt har kommunen klarat av situationen bra. Dock är de flesta daghem och skolor (inkl. byskolor) 
fyllda till ”bristningsgränsen” 
 
Yoomi berörde vidare att arbete och bostäder är prioriterade åtgärder i kommunen.  
Arbetsmarknadsåtgärder planeras och planer finns att bygga bostäder i såväl Edsbyn som Alfta. 
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Mikael J berättade att investeringsbehovet när det gäller kommunala fastigheter kan komma att uppgå till 
300 miljoner kronor. 
Södra Skolan i Edsbyn kommer att renoveras och inrymma b.la Vuxenskola och SFI undervisning. 
Biblioteket kommer att renoveras och byggas om och kommer också att inrymma Edsbyns museum. 
Ett äldre boende planeras för 48 nya platser. 
Celsius skolan och Alfta skolan nämndes som skolor med stort rustnings behov.  
 
– Gunnar berättade om det Nyhetsbrev som kommer att ges ut från Näringslivskontoret med start i år. 
Brevet skickas ut via registrerade mailadresser. Ett antal kampanjer kommer att genomföras i syfte att 
fler företagare delger Näringslivskontoret sin e-postadress men också intresset för att få Nyhetsbrevet. 
Tommy från Hotellet erbjöd möjligheten att på Hotellet kunna ”droppa” ett visitkort i en särskilt avsedd 
låda för att anmäla att man vill ha Nyhetsbrevet. 
 
Kommunen har ingått ett nytt avtal med Mitt Media AB som b.la ger ut gratistidningen Ovanåker-
Bollnäs Nytt. 
I olika sammanhang har vi tidigare diskuterat avsaknaden av positiva nyheter om företag och 
företagande. 
Inte bara i Ovanåker utan faktiskt i hela Hälsingland. (Mäts i Svenskt Näringslivs årliga Företagsranking) 
Som en motpol till detta önskar Näringslivskontoret information om nyheter, smått som stort och förstås 
gärna positiva sådana. Att publicera i Nyhetsbrev och eventuellt även på köpt annonsplats. 
 
– Thomas ville lyfta fram som ett ”medborgarförslag” att det byggs cykelväg mellan Alfta och Edsbyn. 
 
Thomas berörde också den undermåliga vägbeläggningen på väg 50 mellan Falun och Alfta. Stor del av 
tung godstransport trafikerar denna väg. T.ex. all livsmedel till kommunens butiker. Även transporter för 
vår övriga industri. Vägen är i gott skick på Dalasidan och där är även hösta tillåtna hastighet 90 men i 
betydligt sämre skick 80 på Hälsingesidan och där med hastighetsbegränsningen 80. 
En fråga som kommunen uppmanas att ta upp med Trafikverket. 
 
 
– Kommande möte: 
 
 
* Måndag 16 maj  2016   13.00 – 16.00 Hotell Edsbyn 
 
* Tisdag 13 september   2016    13.00 – 16.00 Hotell Edsbyn  (Besök från Högskolan i Gävle) 
 
* Måndag 21 november   2016    13.00 – 16.00 Hotell Edsbyn 
    
 
Anteckningar förda av: 
 
 
Gunnar Skoglund 


