
Protokoll Näringslivsråd 20190528 

1 
 

 
Närvarande 

Fredrik Lenz, Plyfa AB 
Göran Ekblom, Harmångers Plåt 
Ola Wigg, ordf. KS (s) 
Stig Eng, v ordf. KS (c ) 
Ulf Broman, Kustvägen 
 

Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen 
Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för S&K   
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare 
 
Gäst: Bente Sandström, 
Arbetsmarknadsenheten.  

Frånvarande 
John Lundholm, v ordf. NFF, Ice Sport 
Madelene Hedman, Bergman Plast 

Lars Hed, politiker (m) Nordic  
 

 

Tid och plats: Kl.17.30-20.30, Bergsjögården, Lilla Salen 

Förtäring: Smörgåstårta och kaffe  

 
 
1. Mötets öppnande 

Mötesordförande Fredrik Lenz öppnade mötet och hälsade välkommen.  
 

2. Val av mötets sekreterare och justerare 
Ingeli Gagner valdes till mötessekreterare och Tor Tolander till att justera dagensprotokoll.  
 

3. Information om Försörjningsstöd 
Bente Sandström, enhetschef på Nordanstigs kommuns Arbetsmarknadsenhet (AME) 
informerade om att kommunen har låg arbetslöshet men att kostnaderna för kommunens 
försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) ökar. Just nu är 188 personer inskrivna på AME, en 
del med och andra utan försörjningsstöd. En vädjan riktades till företagen om att föröka 
hjälpa till att skapa arbetsmöjligheter med enklare uppgifter och därmed 
inkomstmöjligheter till de personer som saknar arbete. Det kan bidra till att lätta på den 
ekonomiska bördan för försörjningsstödet för kommunen.  
 
Arbetsförmedlingen kommer att förflytta individansvaret för uppföljning och rapportering 
till digitala kanaler. Det är enligt Elisabet Lindberg inte på grund av AF:s beslut utan en 
konsekvens av regering och riksdagsbeslut om nedskärningar inom AF.  
 
Ulf Broman tipsade om integrationsinsatser där två personer med olika bakgrund 
exempelvis var man är född, skol- eller yrkesbakgrund mm kan gå i par under praktik . Det 
förbättrar integrationen och språkkunskaperna.  
 
Bente berättade vidare att det görs en arbetsprövning för att utreda kapacitet och möjliga 
arbetsuppgifter. Försäkringar och arbetskläder kan AME hjälpa till med.  
 
Göran Ekblom menade att arbets- och skyddskläder är en kostnad för företagen. Funderade 
om hembygdsgården kan vara en möjlig plats för arbetsträning?  
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För Plyfas del kommer säkerheten främst och en komplicerande faktor är att man har 
skiftgång. Det försvårar möjligheten att hjälpa till med insatser för personer i utanförskap 
och med försörjningsstöd.  
 
Fråga ställdes om drogmissbruksproblem med tanke på att det exploderat i 
Sundsvallsområdet? Mötet konstaterade att det även växer i Nordanstig.  
 
Ingeli Gagner funderade om nästa steg. Ola Wigg menade att det bör vara de lite större 
företagen som ingår i ett paket av resurser. Det är socialt företagande eller  
CSR i praktiken (Corporate Social Responsibility).  
 

4. Föregående protokoll  
Frågeställningar från föregående protokoll lyftes upp.   
- Gör ett förtydligande i föregående protokoll om att kommunen tar fram en 

Kustutvecklingsplan (inte program).  
 

- Knoget. Hans-Åke informerade att en projektledare upphandlats för Knoget och att 
informationsmöten hållits med intressenter – företag och närboende. Målet är att 
infrastrukturen, vägar och VA, ska vara klar nästa vinter och att tomterna finnas till 
försäljning våren 2020. Avskrivningstiden för investeringen räknas på 40 år. Ut/infart 
till Knoget beräknas till 12 milj om det görs i offentlig regi. Kan bli billigare om privata 
aktörer gör det. Frågan lyfts i Ledningsutskottet den 13 juni.  John framförde vid förra 
mötet önskemål om en skylt för att locka intresserade till industrimarken. Enligt H-Å 
hade Kommunikationsenheten redan innan förra mötet (5 feb) fått ett skyltuppdrag. 
Skylten är ännu inte på plats men upphandling av skylten är nu startklar.   

 
- Stig Eng redogjorde för att Fibermöte har hållits i Grängsjö med stor uppslutning.  

 
- Flytten av näringslivskontoret. Vid förra mötet sa Hans-Åke att det inte längre är 

aktuellt, men nu ska den äga rum. Kommunen kan inte kräva åtgärder vid tillsyn och 
OVK hos företagen om vi inte själva gör rätt. En diskussion följde där flera 
företagsrepresentanter framförde att man vill att näringslivskontoret ligger skild från 
kommunens övriga verksamhet, att näringslivsfrågorna ska få mer uppmärksamhet i 
kommunen och att det inte är tillfredställande att det saknas en näringslivschef. Fredrik 
Lenz med flera menade att Ingeli gör ett jättebra jobb och Göran Ekblom fyllde på med 
ett förslag om att göra Ingeli till näringslivschef. Hans-Åke berättade att det ingår i hans 
ansvarsområde att vara näringslivschef och att politiken inte vill ha fler chefer i 
organisationen. Ingeli lyfte fram vikten av att näringslivskontoret och det arbete som 
görs blir mer känt. Den allmänna kritiken mot kommunledning och politikerna ”kladdar 
ner” det arbete som näringslivskontoret gör. Det behövs en tydlig profilering och en 
egen sida på facebook och Instagram som administreras av kontoret. Hon menade 
vidare att som näringslivsutvecklare finns ingen möjlighet att delta i det som händer i de 
sociala medierna eftersom hon i nuläget bara kan agera som privatpersonen Ingeli, 
samma sak för kollegorna. Hon anser att man måste skilja på tjänsten och 
privatpersonen, vilket mötet höll med om.  
Göran berättade att under företagarförenings (NFF) årsmöte kom frågan upp om hur 
kommunen rekryterar och anställer sin personal? Finns kompetensen i kommunhuset?  
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5. Rapport från företagarföreningen och ortsrepresentanterna 

Ulf Broman meddelade att Kustvägenföretagen mår bra men att det saknas kock-
kompetens vilket också är ett stort bristyrke i hela landet. Från starten av 
Kustvägensamarbetet har företagen genererat stora volymer skattemedel, en kurva som 
växer varje år. Redan första året av samarbete startade andra entreprenörer tillsammans 24 
nya verksamheter. Kustvägens samarbete ger alltså tillväxt som ringar på vattnet. Ola 
Wigg sa att han gärna ser en fortsättning på Kustvägen och ett samarbete med 
verksamheterna i Stocka.  
Ulf informerade vidare om sina planer att etablera Kronans Pepparkakor i Nordanstig och 
kommer att behöva personal som packar kakorna.   
 
Göran Ekblom vill se att fler detaljplaner görs i kommunen. Han informerade om att han 
egen verksamhet går bra.  
 
Fredrik Lenz informerade om krisläget för Plyfa under hösten pga svårigheter att få tag på 
råvara. Den torra sommaren med många bränder förhindrade avverkning och därmed 
råvaruförsörjningen. Nu är orderläget gott och ”lagren ligger på vägen”. Avverknings-
takten har ökat hos skogsägarna för att få bukt med granbarkborrens framfart. Plyfa 
investerar just nu för 21 milj kr, bl.a. för att minimera brandrisken.  
 
Tor Tolander berättade om att arbetet med LEA-analysen (LokalEkonomisk Analys) är 
klar och den finns nu i en broschyr. Det är bybor som under ledning av Coompanion 
genomfört arbetet som visar att besöksnäringen ger ett ekonomiskt överskott till Hassela. 
Ingeli inflikade att kommunen satsat 10 000kr i analysarbetet. Ett möte med X-trafik har 
ägt rum för att förbättra busskommunikationerna.  
 

6. Näringslivsenheten och Kommunledningen  
 
Hans-Åke berättade om att budgetarbetet för 2020-2023 pågår för fullt. Det ser tufft ut för 
alla enheter. Besparingskraven gör att det blir tufft för alla enheter. ”Nordanstigsmodellen” 
som är en slags målbaserad styrmodell för kommunen har rönt stor uppmärksamhet i 
kommunkretsar. Det pågår ett förankringsarbete om en sammanslagning av de två 
verksamhetsområdena Teknik & Hållbarhet samt Samhällsbyggnad & Kommunikation 
(där näringslivsfrågorna ligger). Det blir i så fall en verksamhet med 70-80 anställda. En 
traineetjänst för lantmäterifrågor ska annonseras ut.  
 
Ingeli påminde om uppväxlingen av kommunens projekt- och investeringsmedel under de 
senaste åren. Med en insats på drygt 4milj kr har kommunen initierat eller deltagit i projekt 
för ca 26 milj. kr. Företagens investeringar med hjälp av Regionala Företagsstöd ökat från 
ca 3 milj. år 2016 där drygt 30% varit stöd till ca 16 milj. kr år 2018 med samma %. Under 
första halvåret 2019 är investeringsvolymen ca 44 milj. kr! Näringslivskontoret har varit 
support och delaktiga i de flesta av dessa ansökningar. Fredrik Lenz påminde om Plyfas 
pågående investeringar vilket förbättrar siffrorna ytterligare.  
 
Ola Wigg informerade om kommunledningens syn på att de mindre företagen behöver 
anställa fler men gör det inte. Det innebär att de inte kan växa och många stannat i att vara 
levebrödsföretag. Han pekade på vikten av att nätverka med andra, gärna över 
branschgränserna, för att få nya intryck och samarbetspartners.  
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Den 23 maj hölls en träff på Bergsjögården där Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv 
informerade om resultatet av företagsklimatet (enkäten). Nordanstig backar inom flera 
områden. Det var en bra dialog mellan de som närvarade vid den träffen och man kom 
överens att fortsätta dialogen med företagen. Ola menade att det är ett förbättringsarbete 
som kommunen måste göra tillsammans med företagen.  
 
Hans-Åke rullade avslutningsvis ut en lång budkavleliknande sammanställning på 
kulturutbudet i Nordanstig under sommaren. Mängden evenemang visar att epitetet 
Sveriges sämsta kulturkommun inte stämmer.  

 
7. Mötet avslutas  

Innan Fredrik avslutade mötet visade han en beslutslogg i dokumentform som förslag till 
framtida protokoll. Den ska underlätta överblicken över pågående och beslutade punkter 
och därmed ge effektivare möten. Han efterlyste också en ordförandeklubba inför nästa 
möte. Därefter tackade han deltagarna och avslutade mötet.   
 

 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Lenz 
Ordförande 

Ingeli Gagner 
Mötessekreterare 

Tor Tolander 
Justeringsman 

 
 
Bilaga: Beslutslogg 
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