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Mötesanteckningar från Näringslivsrådet den 21 november 2016 
i Ovanåkers kommun. 
 
Plats: Hotell Edsbyn 
 
Närvarande: 
 
Fredrik Vilhelmsson Maximatecc, Bengt Olof Sandberg Centrumföreningen i Alfta, Thomas Nilsson 
Företagarna Woxnadalen, Beatrice Henriksson Svenska Fönster, Mona Roos Nefab, Karin Leanders 
LRF, Mikael Reijer Företagsringen, Yoomi Renström, Mikael Jonsson, Christer Engström och 
Gunnar Skoglund Ovanåkers Kommun.  
 
Frånvarande, detta möte: 
Eckhard Eriksson EIA, Bengt Nilsson, Edsbyverken, Tommy Löfström Köpmännen i Edsbyn 
 
Gäster:  
Frida Cronsioe Arbetsförmedlingen, Lena Hisved och Kent Jonsson Arbete & Kompetens Ovanåkers 
kommun. 
Förvaltningschef Johan Ljung och Åsa Törngren Bygg & Miljöchef, Ovanåkers kommun. 
 
- Arbetsförmedlingen. 
Frida presenterade aktuell statistik över arbetslösheten i Ovanåkers kommun. Dessutom annan detaljerad 
statistik över tillgängligheten av kompetens inom olika branschområden. 
T.ex. visades att branschen Tillverkning i dag sysselsätter 1633 personer. Antalet arbetssökande inom 
denna bransch är endast 66 personer. Antalet arbetssökande svenskfödda personer minskar i 
Arbetsförmedlingens statistik. Däremot ökar antalet arbetssökande utrikesfödda och ses därmed som en 
önskvärd resurs. (Presentationen bifogas) 
 
- Arbete & Kompetens 
Lena presenterade den nya avdelningen på Kommunen som heter Arbete och kompetens. Olika projekt 
pågår i syfte att skapa jobb, praktik eller vidareutbildning. Stora ändamålsenliga lokaler finns på Alfta 
Industricenter.  (Presentationen bifogas)  
 
- Praktiksamordnare är en resurs som idag inte finns på Arbetsförmedlingen utan utförs av Arbete & 
Kompetens. 
Kent berättade om sitt uppdrag som praktiksamordnare. Goda språkkunskaper är den vanligaste 
frågeställningen vid diskussioner om praktikplatser.  
Till våren tar Svenska Fönster emot tio (10) språkpraktikanter. 
 
- Bygg & Miljökontoret 
Åsa och Johan berättade om hanteringen av b.la bygglov och att man just nu handlägger ca 135 ärenden. 
När en ansökan är komplett beräknas handläggningstiden till max 10 veckor. 
 
Frågor fanns kring strategi kring strandskyddet och därmed möjligheter att få bygga strandnära. 
Synpunkter på att nya bostäder borde byggas med centralt läge för att öka attraktiviteten.  
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Lagen om strandskydd kom 1952 och blev en del av Miljöbalken 1999. Synpunkter fanns gällande att 
kommuner förefaller handlägga strandskyddsärenden olika! 
 
Åsa berättade att detta kan bero på att vissa kommuner planlagt strandskyddade områden före innan 
lagen tillkom och att byggnader redan var uppförda. 
 
Frågor fanns också om behovet att få rådgöra med t.ex. bygglovshandläggare före bygglovsansökan och 
också för att säkerställa att rätt handlingar skickas in. 
Åsa välkomnade att man ringer alternativt skickar mail. 
 
Bygg & Miljö kommer i möjligaste mån delta på Näringslivskontorets Frukostmöten och där kunna svara 
på frågor. 
 
- Gunnar gav en kort information om SM veckan i Söderhamn som pågår 30 januari – 5 februari.  
Där kommer Region Gävleborg att sätta upp ett hälsingegårdsinspirerat entrétält (kallat House of 
Gävleborg) föra alla besökare som går in på området.  
SM värden, Söderhamns kommun, räknar med ca 50 000 besökare. 
Gunnar återkommer när mer information delges kommunerna. 
 
- Thomas efterlyser att Näringslivsrådet bör disskutera strategifrågor när det gäller t.ex. boende, 
nybyggnationer, arbetslöshet och kompetensfrågor. Vad händer i kommunen i ett framtidsperspektiv på 
ca 10 år? Hur utvecklas den lokala handels som upplevs som en förutsättning för attraktivt boende? 
Thomas anknöt till att Swedavia ansökt om amerikansk inresekontroll vid Arlanda Airport och också 
valts ut av amerikanska myndigheter som ett alternativ till de två platser som idag finns i Europa.  
S.k. US Preclearance. 
Här bedöms det finnas stor potential där t.ex. utländska företag vill etablera sig i närområdet och som 
även bör kunna inkludera Hälsingland. 
Här är Thomas tips att vi bör kunna erbjuda byggklar industrimark. 
 
Thomas flaggade slutligen för att Företagarna äter gemensamt Julbord den 17/12, där alla företag är 
inbjudna att delta. Vidare anordnas en företagsdag den 25 februari 2017 där också alla företag kommer 
att bjudas in. 
 
- Beslutades att återuppta en lägesbeskrivning av närvarande företag och representerade organisationer 
vid varje råd. 
 
- Frågan tog upp om val av Ordförande för rådet som ursprungligen planerades att vara en 
företagsrepresentant. Beslöt att, tills vidare, Gunnar kvarstår i en roll som sammankallande. Att ett 
rullande schema upprättas där två företagsrepresentanter inför varje råd bestämmer agendan. 
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- Kommande möten: 
 
* onsdag 1 mars 2017       13.30 – 16.00      Hotell Edsbyn 
 
* måndag 8 maj 2017       13.30 – 16.00 
 
* tisdag 8 augusti 2017            13.30 - 16.00 
 
* onsdag 8 november 2017      13.30 – 16.00 
  
 
 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
Gunnar Skoglund 


