Mötesanteckningar från möte i Näringslivsrådet den 1 mars 2017
i Ovanåkers kommun.
Plats: Hotell Edsbyn
Närvarande:
Henric Skarp CrossControl, Thomas Nilsson Företagarna Woxnadalen, Pär-Ola Olsson
Svenska Fönster, Mona Roos Nefab, Tommy Löfström Köpmännen i Edsbyn, Jonas Wikblad EIA,
Conny Wiklund Alfta Pall, Yoomi Renström, Mikael Jonsson, Christer Engström, Gunnar Skoglund
och Lena Hisved Ovanåkers Kommun.
Frånvarande, detta möte: Bengt Olof Sandberg Centrumföreningen i Alfta (sjuk), Bengt Nilsson,
Edsbyverken, Mikael Reijer Företagsringen samt representant för LRF.

* Vid förra mötet, den 21 november 2016, beslutades att två företagsrepresentanter skulle
utses att välja agenda och leda mötet. Gunnar uppdrogs att tillfråga aktuella representanter
inför varje möte. Det blev Mona Roos och Bengt Olof Sandberg som tillfrågades och dessa
valde att vilja diskutera förutsättningarna för att driva företag i kommunen. (Företagsklimatet)
Faktorer som påverkar klimatet och vad kommunen tillsammans med företagen kan göra för
att förutsättningarna kan förbättras och stärkas.
* Mona presenterade delar av Svenskt Näringslivs undersökning avseende
Näringslivsklimatet 2016 samt Svenskt Näringslivs Regionschef Lotta Pettersons presentation
på ett av Näringslivskontorets Frukostmöten. (Presentationen bifogas)
I denna undersökning har klimatet, enligt nämnda undersökning, förbättrats sex år i rad från år
2011 till 2016. Från plats 216 till 165. Bästa år är 2009 då kommunen låg på 123 plats.
I undersökningen så ingår tre frågeblock. Betyg avseende det sammanfattande omdömet om
företagsklimatet, enkätsvar som b.la innehåller attitydfrågor samt en statistikdel (SCB + UC)
Det sammanfattade omdömet har förbättrats.
I enkätundersökningen så har resultatet försämrats i tre (3) av tolv (12) frågeställningar:
- Konkurrens från kommunens verksamheter
- Tele- och IT nät
- Medarbetare med relevant kompetens
I statistikdelen har resultatet försämrats i tre (3) av sex (6) underlag:
- Andel i arbete
- Entreprenader
- Nyföretagssamhet
I undersökningen sätter man betyg mellan ett (1) och sex (6) och 2016 hade Ovanåkers
kommun det sammanfattande betyget 3,41.

* Mona uppmanade oss att dela in oss i tre grupper med således fyra personer i varje grupp.
Uppgiften var att prata om vad vi gemensamt kan göra, på ett övergripande plan, för att
förbättra förutsättningarna för att driva företag i vår kommun.
* Efter kafferasten presenterades resultatet av diskussionerna i varje grupp.
* Grupp 1, redovisades av Conny:
Gruppen har inte sett ngn negativ effekt av konkurrens från kommunen, men att tillgången till
god telefoni och bredband samt tillgång på medarbetare med relevant kompentens är oerhört
viktiga frågor. Gruppen underströk vikten av att vara proaktivt och se framåt.
(Christer sköt in att täckningen av bredband nu är 70% i kommunen och att målsättningen är
90%)
Vidare att kommunen även bör bygga lokaler anpassade för näringsverksamhet då det långt
ifrån alltid är ett alternativ för företagaren att bygga i egen regi.
Henrik och Jonas (USA ägda företag) bekräftade att det inte är ett alternativ att hitta
ekonomiskt utrymme från deras respektive moderbolag när det gäller nybyggnationer.
Man konstaterade också att hela Alfta Industricenter nu är uthyrt.
Att vi tillsammans kunde verka för att företag flyttar hit om vi har ändamålsenliga lokaler.
* Grupp 2, redovisades av Jonas.
Att arbetet som bedrivs i Teknikcollege är viktigt och att industriföretagen kan sälja
kompetens och tillgång till adekvat maskinpark för eleverna för att höja statusen i
utbildningen.
Att vi tillsammans bör inventera det totala kompetensbehovet i kommunen.
* Grupp 2, redovisades av Gunnar
Myndighetsutövningen som staten delegerat till kommuner blir ofta föremål för en
beskrivning om en kommun är ”bra” eller ”dålig”.
Ett förslag är att Näringslivskontoret frågar de företagskunder, som under 2016 ansökt om
byggnadslov, hur man upplevt servicen under hela ansökningsprocessen.
Att hemvändare är en intressant målgrupp för många företag och att vi behöver förhålla oss
progressivt i vår beskrivning av kommunen och våra förutsättningar.
En viktig fråga för kompetenstillgången är också vår infrastruktur. Ca. 900 personer
dagpendlar, från och till kommunen. Kommunikationer är således viktiga och däri även våra
vägars skick, underhåll och tillåten hastighet.
Även här diskuterade vi tillgången på Industrifastigheter. Dessutom behovet av attraktiva
bostäder. Såväl flerfamiljsfastigheter som villafastigheter.

* I diskussioner som följde av detta pratade vi om:
- Behovet av avstyckade och attraktiva tomter för villaproduktion. Förberedda med VVS och
tillfartsvägar.
-Yoomi hade ett förslag om att vi tar fram en gemensam informationsfolder som presenterar
kommunen, dess förutsättningar och kommunens företag.
Denna skulle kunna innehålla en presentation av våra företag (alla!?) typer av efterfrågande
kompetenser, skolor, omvårdnad, fritidsaktiviteter, kultutevenemang etc.
Gunnar undersöker.
- Kommunnamnet diskuterades. Främst ur ett marknadsföringsperspektiv. Samförstånd kring
Edsbyns kommun?
- Förslag väcktes om att utreda om sk. Instegsjobb kan erbjudas inom turism- och
besöksnäringen.
Gunnar tillfrågar två företags/föreningsrepresentanter till nästa möte som blir den 31/5.
Oavsett vald agenda för detta möte så inleder vi detta med en uppföljning av vårt möte den 1
mars.

- Kommande möte:
* Onsdag 31 maj 2017

Vid pennan

Gunnar Skoglund

13.30 – 16.00

Hotell Edsbyn

