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Närvarande 
Fredrik Lenz, Plyfa AB 
Göran Ekblom, Harmångers Plåt 
Ulf Broman, Kustvägen 
Madelene Hedman, Bergman Plast  
Per-Ola Wadin, ersättare NFF 
Marie Westin, LRF 

Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen 
  Ola Wigg, ordf. KS (s) 
  Stig Eng, v ordf. KS (c ) 
  Lars Hed, politiker (m) Nordic  
Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för S&K   
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare 
 
Gäst: Ingvar Berg, upphandlingsstrateg 

Frånvarande 
John Lundholm, v ordf. NFF, Ice Sport 
 

 

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

Förtäring: Kycklingspett med potatissallad, dryck och kaffe.   

 

 

 

§1 Mötets öppnande 
Fredrik Lenz hälsade alla välkomna och öppnade mötet med ett klubbslag av den återfunna 
klubban.  
 

§2 Val av sekreterare och justerare för mötet 
Ingeli Gagner utsågs till sekreterare för mötet och Ola Wigg till att justera dagens protokoll. 
 

§3 Information om riktad upphandling  
Upphandlingsstrateg Ingvar Berg informerade om en kommande upphandling som bl.a. 
handlar om skötsel av grönytor. Vid näringslivsrådet i maj informerade Bente Sandström från 
Arbetsmarknadsenheten om vikten av att reducera försörjningsstödet i kommunen. Den 
kommande upphandlingen är ett led i det. Gröna ytor som idag inte sköts av någon kan ingå i 
en riktad upphandling där syftet både är fler i arbete och en ökad attraktivitet. Upphandlingen 
ska inte konkurrera inte med någon privat verksamhet. Ola Wigg menade att det också är 
möjligt att stötta föreningar som har svårt att hinna med skötseln av lokaler genom denna 
upphandling. Den 2 september hölls ett upphandlingsseminarium för företag där bl.a. fyra 
ASF företag deltog. Hans-Åke Oxelhöjd menade mad anledning av regeringens 
novemberöverenskommelse att det finns en risk att ASF-företagen går i graven om inget görs.  
Marie Westins erfarenhet från olika projekt är att Arbetsförmedlingen ställer större krav på 
arbetsgivare om att ta hand om arbetskraft. Elisabeth Lindberg höll med om att det varit 
problem Arbetsförmedlingens i tidigare upphandlingar. Fredrik Lenz tackade Ingvar för 
informationen. 
 

§4 Föregående protokoll 
 Vid förra mötet sas att drogmissbruksproblemen exploderat i Sundsvallsområdet men 

även växer i Nordanstig. Vid dagens möte beslutades om att bjuda in företag och 
föreningar till en träff om drogproblematiken. Kontakt tas med fritidsutvecklare 
Andreas Mossnelid och med större företag. Ansvarig Ingeli.  
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 Full rulle för pepparkakor enligt Ulf Broman som övertagit Fröstuna skolas lokaler. 

Per-Ola Wadin informerade om att en pepparkakslinje ska sättas upp i lokalerna.  
 Rätt benämning är Framtidsprogram Nordanstigskusten, (ej Kustplan) på det arbete 

som Douglas ansvarar för. Ingeli hjälper till som moderator på de träffar som anordnas 
i kustbyarna.    

 Om den planerade flytten av näringslivskontoret. Per-Ola ifrågasatte varför 
näringslivskontoret ska flytta när varken personalen eller företagen står bakom det. Ulf 
förstår inte argumentationen kring flytten. Först handlade det om att Hans-Åke ville ha 
personalen nära sig, sedan att OVK inte godkänts och nu är det en säkerhetsfråga att 
personalen ska skyddas. 
Hans-Åke menade att OVK i kommunens lokaler måste vara godkända så att man kan 
göra tillsyn och i förekommande fall kunna ge förelägganden hos företagen. Ulf 
funderade om det är prio att jaga företagen? Stig Eng berättade om att det satsats 
mycket från kommunen på Bergsjögården och nu beräknas åtgärderna av ventilationen 
nå upp till 4,8 milj kr. Det finns inlufts- men saknas utluftsaggregat. Föreningen 
Bergsjögården som hyr lokalerna kallat till möte om framtiden. Fredrik Lenz 
konstaterade att det är en tråkig situation när både personal och företag är emot flytten. 
Ulf föreslog att en utomstående ska få titta på frågan. Inget beslut togs om det.  
 

§5 Räddningstjänstens organisation. 
Med anledning av en mycket allvarlig brand på Plyfa i Hassela under sommaren lyftes frågan 
om kapaciteten i dagens räddningstjänst. Fredrik Lenz redogjorde för branden som börjat i 
svarven och en av de anställda var nära att bli fast i infernot. En annan anställd påbörjade 
brandbekämpning i väntan på att räddningstjänsten skulle anlända. Hasselas brandmän var 
först på plats men fick inte rökdyka på grund av att de var för få. De fick vänta på Jättendal 
och Hudiksvalls brandmän. Samma situation kan uppstå var som helst i Hassela. Från Plyfas 
sida jobbar man med att öka säkerheten - man bygger in säkerhet. Fredrik överlämnade frågan 
till politiken.  
 
En diskussion följde om bemanning inom räddningstjänsten och hur det blivit allt färre 
brandmän. Det är bland annat en fråga om ersättning vid jour. 
Ola frågade om det är möjligt med folk som är stand by? Tor Tolander föreslog att återföra 
frågan till ett samrådsmöte med räddningstjänsten.  
Madelene Hedman frågade hur räddningstjänsten finansieras. Svaret är Norrhälsinge 
räddningstjänst som är ett samarbete mellan Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. 
Ulf frågade om Fredriks önskemål? Han vill se 3-5 brandmän på varje skift. Ulf menade att 
det har Akzo Nobel också. Ola fyllde i om att det kostar även att ha stillestånd. Lars Hed 
menade att det inte är värt pengarna att vara brandman. Ett förslag som kom upp var att 
utbilda värnpliktiga till brandmän.  
Plyfas företagsbesök bör flyttas och till det ska räddningschefen och Torbjörn bjudas in.  
 
Texten i tidredovisningen ska ändras. Reglementet ändras vid kommande möte. 
 

§6 Uppföljning av mötet om att förbättra företagsklimatet i Nordanstig 
Ingeli gick igenom resultatet fån den workshop som hölls den 26 augusti på initiativ av Ola 
Wigg med regioncheferna för Svenskt Näringsliv och Företagarna. Inbjudna till det mötet var 
också Njurundaföretagarna för att berätta om hur man ser på sitt uppdrag, LRF 
Nordanstigsgruppen samt Nordanstigs Företagare Förening.  
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Ola kommenterade resultatet med att vi måste bli bättre på dialog och stiga i ranking och att 
företagen och kommunen måste vara ambassadörer för varandra.  
 
En del av företagen som svarat på enkäten har inte haft någon kontakt med företagen enligt 
Hans-Åke. Elisabet undrade om man kan lita på frågeställningarna?  
En diskussion följde om enkäten och företagsklimatet. 
 
Näringslivsrådets roll 
På agendan stod frågan om näringslivsrådets roll framöver. Madelene undrade om det är 
möjligt att ha en företagarpanel?  
 
Tor lyfte frågan om att bilda ett näringslivsbolag? Marie undrade hur verksamheten fungerar i 
NFF? 
Någon frågade om det finns medel för en näringslivschef? 
Madelene uppmanade kommunen att lösa frågan internt för att komma vidare med 
näringslivskontoret.  
Per-Ola ansåg att näringsliv är en prioriteringsfråga för politiken och att både 
Ledningsutskottet och Kommunstyrelsen ska prata mer näringslivsfrågor under sina möten. 
 
Aktiviteter på kort och lång sikt  
På agendan stod också punkten Aktiviteter på kort och lång sikt.  
Förslag från Fredrik att göra företagsbesöken till företagsträffar och ta med de unga 
företagarna. Inget beslut togs.  
 

§7 Övrigt av vikt 
Kontanthantering. Ola lyfte frågan om att kommunen liksom många företag och föreningar 
har problem med kontanthantering när det idag inte finns möjlighet att lämna pengar inom 
kommungränsen. Man måste antingen åka till Hudik eller Sundsvall för att lämna kontanter. 
Ingeli har ställt frågan till ICA i Bergsjö och de kan eventuellt hjälpa till att ta emot pengar 
om de slipper själva hanteringen. Det är något som måste administreras mellan Loomis och 
kund. Dessutom måste försäkringsbeloppet ökas och det får nya kunder stå för. 
Kontanthantering är en risk för dem som håller på med det. Förslag under mötet om att 
frågan ska ställas till företag och föreningar om intresse för en lösning att kunna lämna 
kontanter i Bergsjö. Ulf menade att en lag är på väg om att alla banker måste hantera 
kontanter.  
 
Knoget. Hans-Åke informerade om Knoget och att notan kan landa på ca 10 milj. kr att 
jämföra med gamla siffror på 3,5 milj. kr. Hans-Åke gör tjänstefel om han förordar de gamla 
felaktiga siffrorna. Projekteringen ska göras klar men det saknas ett politiskt beslut om 
fortsättningen. För den som vill köpa råmark kostar det ca 197kr/m2 eller 750kr/m2 för 
byggbar mark.  
Ulf frågar om fler har visat intresse och Hans-Åke svarar att det är tre företag som visat 
intresse för industrimarken. Ola säger att de gått till val på Knoget och då är det ett löfte som 
ska infrias. Dessutom ska mer byggbar mark tas fram. Per-Ola påpekar att ett alternativ är att 
sälja marken till en privat aktör som får projektera. Erbjudandet har redan lämnats till 
företagen.  
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§8 Mötets avslutande  
Fredrik tackade mötesdeltagarna för kvällens möte och förklarade det avslutat.  
 
 
 
Bilaga Beslutslogg 3 september 
 
 
 
 
 
 
Fredrik Lenz, ordförande 

 
 
 
 
Ingeli Gagner, sekreterare 

 
 
 
 
Ola Wigg, justeringsman 

 


