
 

 
Postadress 

Postadress1 
Postadress2 
Postadress3 

Besöksadress 

Besöksadress1 
Besöksadress2 
Besöksadress3 

Telefon 

Telefon (org) 
Fax 

Fax (org) 
Organisationsnummer 

Org.nr. 

E-post 

E-post (org) 
Hemsida 

Hemsida 
 

 

Näringslivskontoret 

MINNESANTECKNINGAR 
Sida 

1 (5) 
Datum 

 2019-03-25 

 

Referens 

Mats Gustafsson 

  

 
[För kännedom] [Mottagare] 

 

Anteckningar förda vid möte med Näringslivsrådet 

Datum 2019-03-14 

Plats Flataklacken, Ånge Kommun 

Deltagare Anders Mjärdsjö 
Annelie Axelsson 
Carina Jonasson 
Eva Magnusson 
Lars Mattsson 
Leif Edh 
Lena Gustafsson 
Mats Gustafsson 
Pelle Berglund 
Peter Larsson 
Peter Lundström 
Stefan Wallsten 
Sten-Ove Danielsson 
 
Frånvarande, anmält 
förhinder 
Anna Maria Mohlin 
Björn Olsson 
Carola Haraldsson 
Jakob Sandwall 
Joakim Bäckström 
Lennart Cederberg 
Tommy Oscarsson 
 
 

Ånge Kommun 
Ånge Kommun 
Företagarna Ånge 
Skogens Sköna Gröna 
Midnordic Logistic Park AB 
LightSystems Sweden AB 
Ånge Kommun 
Ånge Kommun 
Bizmaker 
Arbetsförmedlingen 
Permascand 
Ånge Kommun 
Ånge Kommun 
 
 
 
Härjeåns AB 
Midnordic Logistic Park AB 
Arbetsförmedlingen 
Elkapsling AB 
Vesta Si AB 
Svensk Handel 
NWP 
 

   

Projektredovisning Tillväxtverket 2018  
Annelie berättar om utfallet för projektet från projektstart fram till dagens 
datum. Ett stort antal aktiviteter har genomförts redan men på grund av den 
sena starten under 2018 är det ekonomiska utfallet för gynnsamt vilket gör 
att 1,5 MSEK av 2018 års projektmedel för över till 2019 års verksamhet. 
Det tillsammans med projektmedel för 2019, 1,760 MSEK ger ett 
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kvarvarande utrymme för 2019 års verksamhet som just idag beräknas till 
2,6 MSEK. 

Det aktiviteter, åtgärder som genomförts fram till nu är  

• Anställt en näringslivsutvecklare (Mats) 
• Startat upp ett näringslivsråd 
• Haft flera workshops 
• Tagit fram en handlingsplan 
• Inkluderat skola och arbetsförmedlingen i Näringslivsrådet 
• Inflyttningsstöd ”Välkommen hit” är klart 
• Förändringar i upplägget för tidning ”Framtid Ånge” mer om 

näringsliv och turism 
• Fler annonser i Ljunganbladet 
• Handlarna och Företagarna utökar sina nätverksträffar 
• Nytt Näringslivskontor (Företagsarena)  
• Invigning för företagen 
• Inlett 100 gemensamma företagsbesök 
• Anställt kommunikatör 25% 
• #uppåtiånge enl. ök med ST 
• Utökad närvaro i sociala media 

 
Mats berättade därefter lite om företagsbesöken. Fram till idag har 20 
företagsbesök genomförts. I besöken deltar någon från näringslivskontoret 
samt inbjudna politiker och tjänstemän. I snitt deltar 3–4 personer i varje 
besök, ibland någon färre och vid ett tillfälle betydligt fler (7 deltagare i 
besöket hos Elkapsling). 
Besöken är överlag uppskattade och återkopplingen är positiv. Det går bra 
för de flesta av företagen vi besökt vilket är glädjande. 
Planen är att fram till sommaren vara i fas med hälften av målsättningens 
100 företagsbesök genomförda. 
Vilka företag får besök? 
Utgångspunkten är att alla företag ska få besök, så småningom eftersom det 
är många. Till att börja med är AB prioriterade men inte exklusiva. Urvalet 
sker utifrån praktiska förhållanden och med en ambition att sprida gracerna 
geografiskt över kommunen. 
 
I den efterföljande diskussionen framfördes kritik mot information, 
dokumentation och måluppfyllelse för företagsbesöken från flera deltagare, 
något som konstaterades bör ligga till grund för den fortsatta dialogen mellan 
näringslivet och kommunen för att nå en större känsla av samhörighet, att 
uppdraget ska utföras tillsammans. 
 
#uppåtiånge kan med fördel användas av alla som vill att det som sker i 
Ånge blir sökbart och synligt i cyberspace. 
 

Näringslivsrådets arbetsformer 
Näringslivsrådets syfte 

”Näringslivsrådet ska vara en arena för samtal om näringslivsfrågor som 
skapar samsyn och ger oss handlingskraft” 
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Näringslivsrådets sammansättning och arbetsformer 

Hur ska representationen i Näringslivsrådet se ut, vem utser och hur ska det 
gå till? Under vilka former ska Näringslivsrådet verka? 

Fram till dagens datum har Näringslivsrådet varit en arbetande församling 
sammansatt av de som har haft intresse och engagemang tillräckligt för att ge 
sin tid till utarbetande av mål och planer för näringslivsklimatets utveckling i 
kommunen. 

Nu är planen på plats och arbetet med att nå uppsatta mål har inletts. Då är 
det också dags att beskriva förutsättningarna för hur rådet ska vara 
sammansatt och hur deltagarna i Näringslivsrådet utses. 

Under diskussionen framfördes att sammansättningen måste vara en bra mix 
där företagens organisationer har en given plats. Det får inte bli en grupp för 
inbördes beundran eller kompis-träffar.  

Angeläget att representationen är blandad både ur genus- ålders- och 
verksamhetsperspektiv. 

Efter en engagerad diskussion bestämdes att en grupp bestående av Carina 
Jonasson, Peter Lundström Eva Magnusson och Mats G (sammank.) tar fram 
ett förslag på sammansättning av Näringslivsrådet samt formerna för hur 
rådets medlemmar utses. 

Möteskalender 2019 

Näringslivsrådet träffas följande dagar under 2019. 

23 maj 

29 augusti 

28 november 

Tidpunkt och plats avgörs underhand och i närmare anslutning till respektive 
möte. 

 

Garantia  
Garantia grundades i Lycksele 2004. Behovet av extern borgen vid 
kapitalbehov i företagen var tydligt påvisad och med gemensamma krafter 
kunde närmare 650 norrländska företagare tillsammans bilda föreningen. 
 
Målet var att göra det enklare och ge bättre förutsättningar för företagare 
med olika typer av kapitalbehov. Detta genom att erbjuda en borgenstjänst 
för att stärka företagarens uppvisande av tillräcklig säkerhet samt ett 
privatekonomiskt skydd för minskat eget risktagande. 

Kapitalbasen består av insatskapital (3 680 000) från 736 medlemmar 
(huvudsakligen småföretag i fyra nordligaste länen) och förlagsinsatser (26 
475 000 SEK) från företag och organisationer, kommuner och annan 
offentlig sektor i regionen. 

Garantia erbjuder sina medlemmar mikroborgen eller borgen för att minska 
det personliga risktagandet i samband med finansiering av ett företags 
kapitalbehov. 
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Mikroborgen 

Kan sökas av både nystartade och äldre företag med färre än 10 anställda och 
med högst 20 miljoner SEK i årsomsättning. Avser enkel borgen och gäller 
för en tid om maximalt fem år. Maximalt borgensbelopp är 100% av 
bakomliggande lån som får uppgå till maximalt 25 000 EUR. Nedsättning av 
Garantias ansvar sker i takt med amorteringar på krediten. Borgensåtagandet 
upphör helt att gälla på i borgensförbindelsen angiven dag för upphörande. 
Som medlem i Garantia debiteras företaget 2,5% i årsavgift, kvartalsvis i 
förskott på utestående borgensbelopp. 

Borgen 

Kan sökas av både nystartade och äldre företag som har sitt säte och/eller 
verksamhet i de fyra nordligaste länen. Avser enkel borgen och gäller för en 
tid om maximalt fem år och 60% av bedömd säkerhetsbrist (blanco) samt 
upp till ett belopp om maximalt 600 000 SEK med proportionell nedsättning 
av Garantias ansvar över tid i takt med amorteringarna. Som medlem i 
Garantia debiteras företaget 4% i årsavgift, kvartalsvis i förskott på 
utestående borgensbelopp.  

Ånge Kommun kan gå in som förlagspartner för att ytterligare stärka 
Garantia och etablera Ånge kommun som intresseområde för Garantia. 

Den beräknade insatsen för Ånge Kommun är en engångsinbetalning om ca. 
50 000: -. 

I diskussionen framfördes argument både för och emot ett engagemang i 
Garantia som i slutändan utmynnade i ett rimligt enat intresse och 
Näringslivsrådet förordar att Ånge Kommun ska gå in som förlagstecknare i 
Garantia. 

 

Övriga frågor  
Anders Mjärdsjö aktualiserar frågan om utdelning av priser och utmärkelser 
till företag och organisationer. I år kommer en del priser att delas ut på 
kulturnatten medan andra (t.ex. Ånge Kommuns utmärkelser) delas ut under 
hösten. Därutöver är det oklart. 

Vad tycker Näringslivsrådet om att genomföra en gala eller annan aktivitet 
där vi kan dela ut priser och utmärkelser samlat? 

Näringslivsrådets uppfattning är att det är positivt om aktiviteter kan 
genomföras där företag, personer och organisationer som gjort bra saker och 
nått framgångar kan uppmärksammas. Om det ska ske i form av en gala eller 
på annat vis får avgöras av omständigheter och möjligheter.  

Frågan skickas med till arbetsgruppen för Attraktionskraft, Varumärke, 
Dialog och Samverkan för fortsatt bearbetning med medskicket att det känns 
som en bra ide att få något till stånd. 

Stefan Wallsten informerar om vad som händer med Näringslivskontorets 
organisation och bemanning med anledning av att Annelie Axelsson slutar 
som näringslivschef. 

Mats G är för närvarande tf. näringslivschef. Frågan om rekrytering av 
Annelies ersättare processas inom organisationen och fram till dess den får 
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sin slutliga lösning kommer vi att arbeta med resurser inom organisationen 
för att lösa vårt uppdrag.  

Det innebär att arbetsuppgifter kommer att utföras av lämpliga personer i 
den utsträckning det behövs. Återstår att fastställa vilka och i vilken 
omfattning. 

Näringslivsrådet uttryckte oro över lösningen och önskar en tydlig indikation 
på att Näringslivskontoret inte hanteras ”med armbågen” när tomrummet 
efter Annelie ska fyllas. 

Mats Gustafsson  
Tf. Näringslivschef  

 


