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n Företagsklimat | Sollefteåföretagares åsikter

”Infrastruktur viktigt”
SOLLEFTEÅ Meningarna
går isär bland Sollefteås
företagare när det gäller
kommunens insatser för
företagsklimatet.
En del är nöjda. Andra
anser att kommunen
kunde göra betydligt
mer.
Den senaste tiden har det
varit mycket fokus på företagsklimat i Sollefteå.
I Sveriges kommuner och
landstings mätningar ligger
Sollefteå i topp. Men i Svenskt
näringslivs ranking har kommunen länge legat i botten.

Så sent som i förra veckan

tillkännagav kommunalråd
Elisabet Lassen (S) att politikerna ska ta fram ett sär-

skilt ”Företagspaket” i samråd med näringslivet.
Efter en rundringning till
några av Sollefteås företag
står det klart att det finns
många olika åsikter angående kommunens insatser.

En som är nöjd är Joakim

Falk, vd på Gerdins Nordkomponent.
– Kommunen ställer verkligen upp på ett bra sätt. Vi
har ett bra samarbete när
det gäller kompetensförsörjning och annat.
Falk har ingen förståelse
för de företagare som gnäller på företagsklimatet.
– De sprider en negativ
bild av vår kommun. Vi kan
ju inte heller lägga allt ansvar i kommunens händer,

vi måste också dra vårt strå
till stacken.

Han tycker dessutom att

kommunen är bra på att lyfta frågor om infrastruktur
på riksnivå. Detta håller
dock inte Stefan Haglöf, vd
för Haglöf Sweden i Långsele, med om.
– En väl fungerande infrastruktur är det absolut viktigaste. I dagsläget är det
svårt för våra kunder att ta
sig hit. Kommunen borde
kunna göra mer.

I övrigt är Haglöf positiv till

kommunens arbete.
– De lyssnar och kommer
på företagsbesök, och mycket positivt har hänt i kommunen de senaste åren. Hotell

Catarina Molitor Sjöberg äger
Gålsjö bruk.

Joakim Falk, vd på Gerdins
Nordkomponent.
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Hallstaberget har inneburit
ett lyft.
Catarina Molitor Sjöberg
äger Gålsjö Bruk. Hon poängterar att det är bra att
kommunen just nu verkar
vara på hugget, men säger

samtidigt att hon är orolig
över att det inte kommer att
hålla i sig i längden.
– Dessutom tycker jag att
kommunen kan jobba hårdare för att få bredband ut
hit. Det är svårt att driva

ett företag utan en bra
uppkoppling, säger hon.
Hon är också kritisk till att
Sollefteå kommun valde att
satsa 50 miljoner kronor
i Hotell Hallstaberget, som
konkurrerar med hennes
verksamhet.
– Hallstaberget är bra för
Sollefteå. Men en så stor
summa pengar hade kunnat
fördelas annorlunda. Vi är
många små företag som behöver investeringsstöd.
I november ska det kommunala ”Företagspaketet”
med förslag på konkreta åtgärder presenteras.
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Man skadades
vid däckbyte
härnöSand En man i 30årsåldern skadades vid en
arbetsplatsolycka på Däckservice i Härnösand på tisdagsförmiddagen.
Mannen skulle byta däck
på en hjullastare, men fick
ett av däcken – som väger
950 kilo inklusive fälg – över
sig. Mannen klämde underbenet under däcket och fick
föras till vårdcentralen för
vård. Röntgen visade att
mannen hade två frakturer
på en tå på höger fot.

1 500

fler var sjukskrivna
i juli i år än sommaren 2008 då regeringen införde nya,
skärpta sjukregler.
Det visar siffror som
Försäkringskassan
tagit fram för Ekot.

Helena Kuhlefelt berättade om elevskyddsombudets viktiga arbete.
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Elever tar ansvar för skolmiljön
KramFOrS Skolan är
elevernas arbetsplats
och därför behövs elevskyddsombud. Representanter för gymnasieoch högstadieskolor
i Kramfors utbildades
under tisdagen för sin
viktiga uppgift.
Ett 30-tal elever från Ådalsskolan, Räddningsgymnasiet, Gudmundråskolan, Ytterlännässkolan och Höga
kusten-skolan deltog. Hele-

na Kuhlefelt, verksamhetsutvecklare vid Sveriges
elevkårer, ledde halvdagsutbildningen.

– I princip fungerar ett elev-

skyddsombud på samma
sätt som ett skyddsombud
förutom att man inte kan
stänga arbetsplatsen. Men
man har samma uppgifter
och ska bevaka arbetsmiljö
som luft, buller, stress,
mobbning och rapportera till
skolledning och politiker.

Skolans värld har förstås
vissa inslag, till exempel betyg, som elever måste acceptera men som inte förekommer i arbetslivet. Vid
utbildningen representerades varje gymnasieprogram
av minst två elevskyddsombud.

– De flesta sitter i tre år då

de både är intresserade av
uppgiften och samlar på sig
viktiga erfarenheter, berättar rektor Peyman Vahedi.

Helena Kuhlefelt tog upp
vad begreppet arbetsmiljö
egentligen står för och hur
ett elevskyddsombud ska
lägga upp arbetet. Hon gav
praktiska tips och lät eleverna få genomföra övningar.

Anton Fredriksson går andra året på teknikprogrammet och har hunnit vara
elevskyddsombud i ett år.
Han tycker att det är en både intressent och viktig
uppgift.

Lotteri – förlust
för föreningar

– Det gäller att hålla koll
på om saker gått sönder och
se till att det inte finns risk
att någon skadas. Löshängande elkablar, en kopplingsdosa utan lock och klagomål
över att det varit kallt är sådant som varit aktuellt. Jag
tror att det här ger jättebra
kunskaper som man sedan
även får nytta av i arbetslivet.

Erik Åmell
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STOcKhOLm Många ideella
föreningar ordnar lotterier
i jakt på pengar. Men för flera av föreningarna har lotteriverksamheten slutat med
miljonförluster, skriver Dagens industri. Av 21 så kallade rikslotterier, som anordnas i mer än ett län, är det
bara 8 som nått Lotteriinspektionens mål på ett
överskott motsvarande 20–
25 procent av intäkterna.
Sämst gick Synskadades
riksförbunds lotteri Yezz,
som slutade med en förlust
på drygt 10 miljoner (TT).

