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Närvarande 

John Lundholm, v ordf. NFF, Ice Sport Nordic 
Madelene Hedman, Bergman Plast 
Ola Wigg, ordf. KS (s) 
Stig Eng, v ordf. KS (c ) 
Lars Hed, politiker (m) 
 

Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen 
Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för 
Samhällsutveckling och kommunikation   
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare 
 
Gäst: Elin Dahlander, Professionals Nord.  

Frånvarande 
Fredrik Lenz, Plyfa AB 
Göran Ekblom, Harmångers Plåt 

Börje Lindblom, Pappersgrossisten 
Ulf Broman, Kustvägen 

 

Tid och plats: Kl.17.30-20.30, kommunhuset, rum Holeby 

Förtäring: Smörgåstårta, kaffe och saft 

 
 
1. Mötets öppnande 

Ordförande John Lundholm öppnade mötet och välkomnade mötesdeltagarna.  
 

2. Val av mötets sekreterare och justerare 
Ingeli Gagner valdes till mötessekreterare och Ola Wigg till att justera dagens protokoll.  
 

3. Arbetsförmedlingen och Professionals Nord 
Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen, redovisade arbetsmarknads- och bristyrkesläget i 
Gävleborg. Inskrivna arbetslösa har sjunkit till ca 9% i länet. Arbetskraft finns, men 
kompetens saknas. Hur attraherar vi arbetskraften hit? De med lägre kompetens kan göra 
enklare arbetsuppgifter.  
 
Arbetsmarknads- och bristyrkesläget summerat: 
Privata tjänster 
• Högt förväntningsläge 
• Akut brist på arbetskraft inom transportsektorn 
• Ökad sysselsättning 
 
Jord- och skogsbruk 
• Stark internationell konjunktur 
• Tillfälligt ökat behov av arbetskraft 
efter skogsbränderna 
• Oförändrad sysselsättning 
 
Offentliga tjänster 
• Pensionsavgångar pågår 
• Volymmässigt stor brist på 
arbetskraft och kompetens 
• Oförändrad sysselsättning  

 
Industri 
• Positivt stämningsläge 
• Högt kapacitetsutnyttjande 
• Oförändrad sysselsättning 
 
Byggverksamhet 
• Fortsatt högt konjunkturläge 
• Stort behov av arbetskraft 
• Ökad sysselsättning 

 
Sammanfattning:  
• hög efterfrågan på varor och tjänster 
• tillväxten förväntas avta något 
• brist på arbetskraft/ kompetens 
• pensionsavgångar      
 

Se bilagan Prognos arbetsmarknad 2019. 
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Elin Dahlander, kundansvarig i Sundsvall på personaluthyrnings- och rekryteringsföretaget 
Professionals Nord (PN) presenterade företaget. De matchar företags behov med ”rätt” 
profil hos kandidater som vill jobba i Norrlandsföretag. John frågade om hur det funkar att 
anställa. Kandidaterna anställs i upp till ett år hos PN som tar alla eventuella personal-
kostnader och även står för administration och handledning. En diskussion följde om 
tillgång på arbetskraft i bristyrken och kostnadsnivåer för att anlita ett företag som PN. 
Elins budskap – sök inte efter den perfekta och färdiga arbetstagaren, försök hitta någon 
med rätt inställning och som har förutsättningar för utveckling. Madelene Hedman 
funderade om kommunens höga sjukskrivningstal och menade att det är viktigt att reducera 
dem. Hos privata arbetsgivare är sjukskrivningstalen lägre. Elin lämnade mötet efter 
presentationen. Kontaktuppgift till Elin sist i protokollet.  
 

4. Information om Kustprogram 
Hans-Åke Oxelhöjd informerade om att ett Kustutvecklingsprogram ska tas fram som ett 
tematiskt tillägg till den Översiktsplan som nu är i sin slutfas. Kustområdet mellan E4 och 
havet är det område där man kan anta att intresset för att bosätta sig i Nordanstig är som 
störst. Programmet ska förankras i medborgardialog och bl.a. peka ut områden för 
bebyggelse och verksamheter.  
 

5. Föregående protokoll  
Frågeställningar från föregående protokoll lyftes upp.   
- Knoget. Hans-Åke informerade om att en direktupphandling av en exploaterings-

ingenjör pågår för projektstart den 1 mars. Projektet ska vara klart inför 
barmarkssäsongen med färdig yta som erbjuder kopplingspunkter för fiber, el, V/A. Ej 
hårdgjorda ytor. John framförde önskemål om en skylt för tillgänglig industrimark i 
anslutning till Knoget. Vill gärna se den på plats till sista mars. 
Kommunikationsenheten har enligt Hans-Åke redan fått ett skyltuppdrag. NFF önskar 
få kontaktuppgifter till framtida anlitad projektledare för Knoget. Företagarföreningen 
önskar också fortsatt nära dialog angående detaljplanens utformning för Knoget när 
den skall börja planeras och de vill kunna närvara på dessa möten. 

- Fundering om Nordanstigs bostäder kan bygga och hyra ut?  Ola Wigg menade att om 
kommunen säljer kan man utveckla på nytt ställe. En diskussion följde om skillnad i 
avkastningskrav för privat- och kommunägda fastigheter.  

- Fiber. Stig informerade om nuläget. Kommunen har satsat många miljoner på 
fiberutbyggnaden. Informationsmöten planeras i bl.a. Hassela. John framförde 
företagares och boendes irritation över att utbyggnaden tar så lång tid och att 
leverantörerna inte informerar dem som tecknat sig för fiber. NFF begärde genom John 
hjälp från kommunen för påtryckningar hos fiberleverantörer. 

- Flytt av näringslivskontoret. Det är inte längre aktuellt enligt Hans-Åke. Alla får inte 
plats i kommunhuset.  

 
6. Företagarföreningen och ortsrepresentanter 

Punkten utgick p.g.a. att flera företagsrepresentanter saknades i dagens näringslivsråd trots 
önskemål om kvällsmöten från företagarföreningen.  

 
7. Kommunledning  

Ostkustbanan ska stängas 16 v under 2019. 
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Bokslutet för 2018 ser ut att landa på + 5,5 milj. kr trots befarat stort budgetunderskott 
under året. Hårt arbete med budgetunderskottet har gett effekt och resultat. 
Pensionsavsättningar var en besparingsåtgärd för framtiden. Madelene funderar över hur 
prognoser kan slå så fel? Beror det på dysfunktionella funktioner i kommunen? 
Hans-Åke informerade om att budgetarbetet för 2020 pågår sedan oktober.   
 

Hans-Åke kommenterade skriverier i media och tycker att det är ett stabilt arbete i 
ledningsgruppen.  
 
8. Näringslivsenheten 
Ingeli berättade att en projektledare har rekryterats till Kustfiskarelyftet. Hon heter Ingela 
Mästerbo och tillträder den 4 mars. 16 sökande till tjänsten. Ingela är en rutinerad projekt- och 
företagsledare.  
Det är en hel del pågående stora investeringar på G hos företagen. Näringslivskontoret har 
gett support vid ansökan om stöd till många företag.  
Kronans pepparkakor söker lokal för att paketera sina produkter. Finns uppslag på lämplig 
lokal där man också kan marknadsföra fler lokala produkter.  
Årets Mentorprogram har startat i samarbete mellan näringslivskontoren i Ljusdal (Närljus), 
Nordanstig och Hudiksvall (HNA). Almi är också med på ett hörn.  
Arbetet med årets turistbroschyr är igång.  
Näringslivskontoret har svårt att nå ut till både företag och intern i kommunhuset. Saknas en 
egen profilering. Det är inte så intressant för målgruppen att läsa eller ta emot 
kommuninformation på det sätt vi kan föra ut det idag.   
 
9. Mötet avslutas  
På grund av tidsbrist beslutade mötet att flytta kvarvarande punkter från agendan till nästa 
näringslivsråd. John tackade deltagarna och avslutade mötet.   
 
 
 
 
 
 
 
 

John Lundholm 
Ordförande 

Ingeli Gagner 
Mötessekreterare 

Ola Wigg 
Justeringsman 

 
 
 
Kontaktuppgift till Elin Dahlander.  
 



Protokoll Näringslivsråd 20190205 

4 
 

 


