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Mötets öppnande 
Val av ordförande och sekreterare 

Ordförande: Fredrik Lenz 
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Dagordning 
Dagordningen justeras. Tillägg: 

• Rapport från Arbetsförmedlingen 

• Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat 

 

Tidigare protokoll  
Inga tidigare beslut att följa upp. 

 

 

Rapport från politiken 
Ola:  
Kommer sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande. Fram till årsskiftet i samarbete med 
Centerpartiet och därefter med Moderaterna och Liberalerna.  
 
Det ska göras en ny upphandling av Idrottshall i Bergsjö. 
 
Det är mycket på gång i norra delen av kommunen som kan kopplas till den eventuella etableringen i 
Torsboda (Timrå kommun). Det kan bli aktuellt att planera för både bostäder och verksamhetsmark i 
Gnarp. Det talas om att en etablering i Torsboda skulle kunna medföra många fler än de 2 500 



arbetstillfällen man först talade om. Det skulle sätta press på hela samhällsutvecklingsprocessen för 
alla kommuner i närområdet. 
 
Stig:  
Centerpartiet går i opposition. Hoppas att Ulf Kristersson (potentiell ny stadsminister) infriar det löfte 
han gav när han var i Sundsvall i somras, nämligen en färdigställd Ostkustbana år 2035. I så fall 
behöver beslut om byggstart fattas redan nästa år vilket är mycket kort tidsram i denna typ av 
projekt.  
Man har fått nya modeller för taxeringsvärden på skog vilket gör att värdarna skrivits upp mycket. 
 
Lars:  
Hoppas på att Ostkustbanan nu blir av. Det pågår planprocesser för att tillgängliggöra mark i Hassela.  

Rapport från orter 
Marie:  
Pågår vattenskyddsområdesprocesser i Jättendal och Hassela där LRF är involverat. Finns 
frågeställningar kring hur gränsdragningar som ritas om motiveras.  
Generellt har året gett bra skördar av spannmål och ensilage. 
Inga nya stödpaket för jordbruket är på gång.  
 
Lars:  
Precis blivit klart med köpare av Speed and parts.  
50 ton sand ska bli början på en strand vid sjön.  
Bageriet kan eventuellt bli ny verksamhetsmark.  
 
Ulf:  
Besöksnäringen har i juli ett tapp på 25-30% mot 2021, men det är en vansklig jämförelse eftersom 

detta var ett rekordår. I år har hemestertrenden vänd och svenskarna har åkt utomlands igen. 

Augusti något bättre än 2021. 

Man kommer att sätta upp sex stycken informationstavlor längst Kustleden som informerar om flora 

och fauna på svenska, engelska och tyska. Vägsträckan mellan Mellanfjärden och Norrfjärden är av 

låg kvalité och svårframkomlig för turister. 

Turistföreningen vill samverka med kommunorganisationen och önskar ökat stöd vad gäller tex 

logistik av fysiskt turistiskt informationsmaterial. Kommunorganisationen ger uttryck för att det är 

något man prioriterat och utfört hela sommaren.  

Man vill arbeta vidare med sammanslagning av Nordanstig Turism och Nordanstigs 

Företagarförening.   

Madelene 
Bergmanplast har fullt upp. Plastpriserna har gått upp kraftigt och det är svårt att få tag i personal. 

Man söker mestadels via kontakter och bekanta, kvalifikationskraven är främst att man är lite 

mekaniskt kompetent och är pålitlig.   

Fredrik 
Rekordår gällande både intäkter och utgifter, inflationen sätter sina spår. Allt vad har med trä och 

plast går upp i pris fort nu. Plyfa har en fördel i att man tar betalt i Euro givet den svaga svenska 

kronan men det är besvärligt läge och osäkerheter i värdekedjorna. Många företag sitter nu på stora 

lager som dom behöver banta ner.  



För att investera i en ny panna behöver verksamheten ett nytt miljötillstånd och dialog förs med 

Länsstyrelsen som beslutat att ändra gränserna för sekundärt vattentäktsområde.  

Elisabeth 
Kommer startas en industriutbildning i CC/Svets i Gävle och Hudiksvall. Solcellsmonteringsutbildning 

på gång.  

Arbetslösheten ligger på 8,6% vilket är näst högst i landet men den sjunker. Från Arbetsförmedlingen 

prioriterar man särskilt utrikes födda kvinnor som har det väldigt tufft på arbetsmarknaden.  

Erik 
Vid en större etablering i Torsboda så kommer mycket arbete för samhällsplanering, där ligger 

Nordanstig idag lite efter. Kommunorganisationen gör ett positivt resultat på 55 miljoner kronor. 

Osäkerheterna för de närmaste åren är dock stora, stadsbidragen väntas minska. Framgångsfaktorer 

för ekonomin har varit att verksamheterna hållit sina budgetar Finns idag en reserv på ca 90 miljoner 

kronor.  

Arbetet med energibesparande insatser som påbörjades 2019 samt att man bundit elpriserna känns 

extra bra med stigande energipriser.  

Hälsingerådet har nu rekryterat sina medarbetare som ska arbeta med bla Från besökare till bofast 

samt att växla upp projektmedel för utvecklingsarbete.  

Mia 

Nordanstig funderar på att gå in i SKRs näringslivsmätning och ranking Insikt. Denna mäter hur 

företag som haft kontakt med kommunorganisationen upplever dessa kontakter.  

Näringslivsranking 
Diskussion:  

Att mäta och följa upp Insikt bör kunna generera mer handfast vägledning för näringslivsfrämjande 

insatser än Svenskt Näringslivs ranking som enbart går ut till aktiebolag med anställda, utan krav på 

att man haft kontakt med kommunorganisationen. Detta gör att det i praktiken är svårt att veta vad 

som är generella åsikter om kommunen som plats eller som företag, dessutom exkluderas mer än två 

tredjedelar av företagen från att ens kunna svara på enkäten.   

 

 

Nästa möte 
Tisdag 22 november kl.16.00. Tomas är sammankallande 

 

Tack för deltagande och engagemang! 
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