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Med sina 200 mjölkkor är Hans Lockner i Södra Träsk kom-
munens största mjölkproducent. Tillsammans med sambon 
Kari Hansson driver han Gälingsberg AB, ett företag som 
drabbades hårt när villkoren för det s.k. nationella stödet 
förändrades 2016. Kartan över stödområdena förändrades 
över en natt och ersättningen för mjölken sjönk från 63 till 
45 öre per kilo. 
- För oss betydde det en förlust på cirka 400.000 kronor per 
år, säger Lockner. Det är ett betydande inslag i ett företag 
som omsätter 10 miljoner och en direkt följd blev att vi mås-
te dra ner på reinvesteringar och underhåll.

Skapade obalans 
Den nya kartan skapade obalans både inom och mellan lä-
nen. Västernorrland blev länsmässigt en av förlorarna, medan 
t.ex. Jämtland drog en vinstlott. Lokalt hamnade plötsligt 
Lockners jordbruk i ett område med lägre stöd än t.ex. kolle-
gorna i Ullånger och Torsåker. 
- Kartan bygger på uppmätta temperaturkurvor under 
vegetationsperioden och framåt hösten, när odlingssäsongen 
i princip är avslutad, är det tydligen nån grad varmare här i 
Träsk, säger Lockner.

20 öre till alla 
Efter påtryckningar från bl.a. LRF, som menade att det 
behövdes betydligt mer pengar för att inte ytterligare för-
sämra förutsättningarna för att bedriva jordbruk, inte minst 
i Norrland, sköts det till 100 miljoner kronor. De pengarna 

fördelas dock lika, med 20 öre per kilo mjölk till alla. Oba-
lansen i kölvattnet av den nya stödkartan kvarstår därmed, 
om än på en lite högre nivå.  
- Det måste ske en rejäl översyn av hela beräkningsmodellen, 
säger Hans. Och det har man väl också lovat att göra.

Kompenserar klimatet 
Syftet med det nationella stödet är att kompensera för de 
klimatmässiga nackdelarna som bl.a. finns i norra Sverige, 
där man dessutom brottas med inslag som sämre arrondering 
och längre transportsträckor.  
- Stödet är helt avgörande för oss lantbrukare i Norrland, 
säger Lockner. Och jag förutsätter att man jobbar på att få 
det så rättvist fördelat som möjligt. 
Enligt Jordbruksverket skulle 40% av mjölkföretagen i stöd-
områdena upphöra, om inte stödet fanns. 

Många kringverksamheter 
Hans Lockner är noga med att poängtera vikten av att hand-
la och stötta varandra lokalt.  
- Det vi får in i verksamheten slussas i stor skala ut i kring-
verksamheter, säger han. Vi har många underleverantörer 
runt om i bygden och den här typen av nätverk är oerhört 
viktiga.  
- Vi är verkligen beroende av varandra. Inte minst när det 
gäller behovet av akuta insatser. Så låt oss se till att pengarna 
snurrar runt i kommunen. Ett visst mått av lokalpatriotism 
och stolthet är bara nyttigt.

NY STÖDKARTA SKAPADE OBALANS
”DET KRÄVS EN REJÄL ÖVERSYN AV HELA MODELLEN”
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Hans Lockner och Kari Hansson.



NY STÖDKARTA SKAPADE OBALANS
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VI ÄR VERKLIGEN  
BEROENDE AV VARANDRA”

Hotar med import 
Men problemen finns även i ett större perspektiv, och Hans 
Lockner levererar en passning till regeringen. 
- Se till att med alla medel skapa konkurrenskraft gentemot 
utlandet, säger han. Handeln använder importen som ett hot 
för att pressa priserna och med dom jättehöga kostnader vi har 
för t.ex. byggnationer, är det i dag svårt att konkurrera. 
När vi besökte Södra Träsk var det dags för årets kosläpp. 100-
tals våryra mjölkproducenter skuttade ut i det gröna, till synes 
helt omedvetna om de ekonomiska problemen på marknaden.
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Susanne Königson, chef för Kramfors kommuns samhälls-
avdelning, har ansvaret för näringslivsutvecklingen och 
företagsklimatet, efter att näringslivschefen Conny Eriksson 
lämnat sitt uppdrag den 31 maj. 

– Samhället som vi lever i utvecklas i en allt snabbare takt 
och så måste även vi för att möta upp utvecklingen och arbe-
ta proaktivt med frågorna, säger Susanne.

Viktigt att lyssna 
– Vår kommun vill och behöver utvecklas. Att lyssna på 
företagen är viktigt, eftersom vi måste utgå ifrån våra lokala 
förutsättningar för att åstadkomma en ökad tillväxt. Det är 
något av det viktigaste för Kramfors kommun inför framti-
den, säger hon.  
– En annan sak som är viktig är att underlätta företagens 
kontakter med kommunen genom att tillgängliggöra servi-
cen på ett bättre sätt än i dag. Det innebär att ta vara på det 
vi är bra på men vara flexibla och använda våra resurser på 
ett optimalt sätt för att fortsätta utveckla kommunen i rätt 
riktning.  

Susanne kommer att intensifiera arbetet med att skapa möj-
ligheter för tillväxt och etableringar och att jobba närmare 
företagarorganisationerna, politiker och externa nätverk.

Fortsatta företagsbesök 
Sture Andersson, nyanställd enhetschef på samhällsavdel-
ningen, kommer närmast ifrån Örnsköldsviks kommun. 
Han tar ett stabilt grepp om i första hand infrastrukturfrå-
gor i allmänhet och bredbandsbyggandet i synnerhet. Sture 
koncentrerar sig främst på infrastrukturfrågor, landsbygdsut-

veckling, samhällsplanering och analyser.  
Även om personalen är uppdelad, så har man gemensamt att 
man alla tillhör samma team. Man kommer bland annat att 
ägna sig åt företagsbesök, dock med lite varierande syften 
utifrån våra olika roller.

Prioriterar bredband 
Bredbandsutvecklingen är ett område som ligger högt upp på 
prioritetslistan för den nyanställde enhetschefen.  
– Om vår kommun ska kunna ta steg framåt och uppåt, 
beror mycket på hur det går för företagen (arbetstillfällen och 
skatteintäkter) och att det ska bli ännu attraktivare att bo 
och jobba i Kramfors, säger han.  
När det gäller det sistnämnda, hänger en viktig del på 
utbyggnaden av bredband till alla. Sture Andersson har lång 
erfarenhet av detta och har tidigare arbetat som IT-strateg 
vid Örnsköldsviks kommun, där det var samma utmaningar 
som vi har i Kramfors nu. 

En bra bit kvar 
Det är en bit kvar innan vi når regeringens bredbandsmål, 
att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha 
tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020. 
– Vi har en bra bit kvar dit men jag har goda förhoppningar 
om att vi ska kunna nå målen, om vi optimerar arbetet, säger 
Sture Andersson. Det är också av största vikt att vi jobbar 
hårt med detta, eftersom ett bra och utbyggt bredbandsnät 
främjar inflyttning, företagsetableringar och att folk vill 
stanna kvar på sina orter och kunna driva företag där.

Bredbandsutbyggnad

Höga Kusten Företagsmässa

NYA GREPP FÖR FÖRBÄTT-
RAT NÄRINGSLIVSKLIMAT
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Företagare blir alltmer nöjda med kommunernas service. 
Det visar en mätning som Sveriges kommuner och landsting 
nyligen presenterat. I Kramfors kommun är det serverings-
tillstånd samt miljö- och hälsoskydd som får högst betyg. 
Samtidigt har även enkätsvaren från Svenskt Näringsliv 
kommit. De pekar fortsatt på bra betyg i jämförelse med 
övriga kommuner i länet. 
– Resultatet för SKL:s mätning var sammantaget mycket bra 
för oss, berättar näringslivschef Conny Eriksson. För serve-
ringstillstånd kan det till och med bedömas som kanonbra, 
där vi hamnar på plats 5 av 65 kommuner,  
– I Svenskt Näringslivs ranking ökar vi också för det samlade 
omdömet om företagsklimatet.

SKLs rapport Insikt 
Mätningen redovisas i rapporten ”Öppna jämförelser – 
Företagsklimat 2017”, som är den femte mätningen sedan 
starten 2010. Cirka 25 000 företagare har bedömt kom-
munernas service inom sex områden: brandskydd, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll 
och serveringstillstånd. Frågorna berör sådant som informa-
tion, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet 
och effektivitet.

Svenskt Näringslivs enkät 
– I enkätsvaren framgår att företagarnas syn på skolan fort-
sätter att förbättras. Här ligger vi över 4, något som beteck-
nas som oerhört bra i jämförelse och långt över snittet i riket. 
När det gäller näringens syn på efterlevande av lagar och 
regler ligger vi i paritet med riket, men man upplever att 
servicen borde kunna förbättras.

Fjäder i hatten 
Det genomsnittliga NKI-värdet (Nöjd Kund Index) för kom-
munerna i landet är 71 av 100. Godkänt resultat är NKI 62. 
Att det arbete vi gör med serveringstillstånd då hamnar på 
85 är en rejäl fjäder i hatten. 
– Kommunen som helhet får ett NKI-värde på 73, vilket 
också är ett betyg vi är glada för, säger Conny Eriksson: 
– De undersökta områdena är oerhört viktiga för företagens 
tillväxt och på sikt sysselsättning. Nu får vi svart på vitt på 
att vår service förbättras allt eftersom. Samtidigt får vi inte 
slå oss till ro. Vi måste hela tiden utveckla vårt sätt att arbeta 
i hela kommunen, så att det gagnar alla företag och övriga 
medborgare.

Långsiktigt strategiskt arbete 
Området miljö- och hälsoskydd sticker också ut positivt. På 
placering 18 av 125 och med en NKI på 76 kan förvaltnings-
chef Siv Sundström inte annat än vara glad. Hon berättar att 
de under en längre tid strategiskt arbetat för medborgarnas 
bästa.  
– Jag har tur som har en så bra personal. Det är deras 
förtjänst att vi får bra resultat. Vi jobbar mycket med rutiner 
och mallar för att få en effektiv handläggning, men framför 
allt har vi satsat på att skriva och prata ”klarspråk”, säger Siv 
Sundström. 
När det gäller bygglov får Kramfors kommun en NKI på 69 
(medel 63), livsmedelskontrollen hamnar på 68 (medel 74).

BRA BETYG FÖR FÖRETAGSKLIMATET

Siv Sundström
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Den 1 juni besökte landshövding Berit Högman Kramfors 
kommun. Med kommunalrådet Jan Sahlén som ciceron, och 
tillsammans med ett antal andra tjänstepersoner, fick hon en 
fin rundtur till några av kommunens företag.

Ökad kunskap och förståelse 
Orsaken till att Berit Högman bjöds in till träff var att hon 
skulle få en möjlighet att ta del av goda exempel ur kommu-
nens näringsliv. Genom att besöka företag och prata med 
näringsidkare ökar såväl kunskapen som förståelsen om 
vilka villkor som råder. 
Landshövdingen inledde dagen med ett platsbesök på MSB, 
där Ann-Kristine Elfvendal tog emot och berättade om 
verksamheten på Sandö. Det genomfördes även ett video-
samtal via länk med Sven-Eric Söder på Folke Bernadotte- 
akademin i Stockholm. 
Därefter fick Berit en inblick i den utbildning som finns 
på Träakademien på Vallen i Kramfors med dess framtida 
ekonomiska utmaningar.

Infrastruktur och kompetensförsörjning 
VD Heikki Husso tog emot på Mondi Dynäs AB. Han in-
formerade om företagets verksamhet och visade upp anlägg-

ningen, där världens starkaste papper tillverkas. Infrastruk-
tur med fungerande tåg och kompetensförsörjning är viktiga 
framtidsfrågor för Mondi som förmedlades vid träffen. 
Nästa stopp blev på Box Destilleri där Thomas Larsson 
delgav kunskap hämtade ur whiskyns värld.

Samtal om lagar, strandskydd och stöd 
Dagen avslutades med ett besök på Skidstahus i Ullånger. 
Där fick landshövdingen ta del av VD Leif Svanholms 
berättelse om den spännande utvecklingsresa företaget gjort 
samt en inblick i de utmaningar man står inför. 
Frågor som berör plan- och bygglagen samt strandskyddets 
begränsningar ventilerades. Även frågor som berör stödom-
råden för våra företag lyftes.

LANDSHÖVDINGEN BESÖKTE KRAMFORS KOMMUN
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Hans Olofsson, Berit Högman, Jan Sahlén, Jenny Lindgren och Janne Mellander.

EN MÖJLIGHET ATT TA  
DEL AV GODA EXEMPEL”
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Eftersom jag fr.o.m. 2018-06-01 inte längre är Näringslivschef 
i Kramfors kommun, vill jag passa på att säga några ord och 
samtidigt tacka för mig.

Jag upplever att jag har haft ett av kommunens mest spännan-
de arbeten. Att få lära känna er företagsledare/ägare har varit 
enormt stimulerande. Jag är tacksam över detta och känner att 
jag fått många nya vänner bland er. Att få höra era berättelser 
om hur företaget startats och samtidigt se stoltheten över detta 
lysa i ögonen är en fantastisk upplevelse.

Jag vet att vi i Kramfors kommun har många enormt bra 
företag. Det jag tycker är synd är att invånarna i kommunen 
inte tillnärmelsevis har samma koll på detta. Kanske är det 
naturligt att det är så. Men i vårt Näringslivsmagasin försöker 
vi belysa många av era verksamheter.  
Om jag får ge ett råd, skulle jag vilja att flera av er anordnade 
någon form av ”öppet hus” i era företag vid tillfälle. Det kan 
vara i samband med något jubileum, eller helt enkelt att ni vill 
medvetandegöra vad ni sysslar med i företaget.  
Det här är av allmänintresse och det stärker samtidigt bilden 
för allmänheten att vi verkligen har mycket att vara stolta över 
i kommunen. Ni är självklara ambassadörer för vår kommun.

Vi har på Näringslivsenheten, genom åren, försökt lyfta 
fram vikten av att stimulera företagandet för tillväxten i vår 
kommun. Vi har kanske inte alltid nått ända fram, men jag 

har stor tilltro till att förståelsen av vikten att stötta näringen i 
Kramfors kommun är helt avgörande, om man har som vision 
att nå 20 000 invånare år 2031.

Tack för mig och ”keep up the good work”!

Conny Eriksson

Den 16/5 lanserade Kramfors kommun en förmånsportal för sina anställda från ett 
företag som heter Benify. Alla förmåner som man har som kommunanställd kom-
mer att hanteras via denna förmånsportal, även friskvårdsbidraget. Detta gör att nya 
rutiner kommer att införas, när medarbetare vill nyttja sitt friskvårdsbidrag. Medar-
betaren kommer att kunna beställa friskvårdstjänster direkt i portalen.  
För företag som säljer friskvårdstjänster finns redan nu möjligheten att ansluta sig 
till Benify och de kommer även att kontakta lokala aktörer för att fylla portalen med 
innehåll. Det är kostnadsfritt för företag att ansluta sig för att sälja tjänster på detta 
sätt. Läs mer på: www.benify.se 
Har ni frågor eller funderingar kontakta HR-chef Mikael Gidlöf, 0612-80 809, 
mikael.gidlof@kramfors.se 

NY PORTAL FÖR FRISKVÅRDSTJÄNSTER

Måleritjänster, ramavtal 
Sista anbudsdag: 2018-07-29

Kommunens upphandlingsen-
het använder upphandlings-
verktyget e-Avrop.  
På www.e-Avrop.com kan du 
som leverantör kostnadsfritt 
registrera dig, ta del av aktuella 
upphandlingar samt lämna 
anbud till upphandlingar.

AKTUELLA  
UPPHANDLINGAR

I april genomfördes ett uppskattat inspirationssemi-
narium för Digitalakademin, ett samarbete mellan 
Google och Almi. 
Om du och/eller ditt företag missade det, men är 

intresserad av att bättre nyttja digitaliseringens möj-
ligheter, är ett tips att gå till: www.digitalakademin.se 
och ta del av den kostnadsfria utbildningen.

BLI MER FRAMGÅNGSRIK PÅ NÄTET!

TACK FÖR MIG! – NU SLUTAR JAG SOM NÄRINGSLIVSCHEF 
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EN RIKTIGT TREVLIG SOMMAR!
Varför inte uppleva den i vår egen fantastiska kommun?

KRAMFORS KOMMUNS NÄRINGSLIVSENHET ÖNSKAR ER ALLA 


