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Närvarande 

Fredrik Lenz, Plyfa AB (på telefon) 
Göran Ekblom, Harmångers Plåt 
Ola Wigg, ordf. KS (s) 
Stig Eng, v ordf. KS (c) 
Ulf Broman, Kustvägen 
Madelene Hedman, Bergman Plast  
Marie Westin, LRF/Ölsjöns Kropp & Hälsa  
 
 
 

Lisa B Östman, Hälsingesylt ordf. NFF 
John Lundholm, v ordf. NFF, IceSports N 
Lars Nord, Lars Nord Bygg AB 
Lars Hed, politiker (m) Nordic  
Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för S&K 
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare 
 

Frånvarande 
Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen 
 

 

 

Tid och plats: Kl.17.30-20.00 Bergsjögården, Lilla Salen 

Förtäring: Smörgåstårta och kaffe  

 
 
1. Mötets öppnande 

Mötesordförande John Lundholm öppnade mötet och hälsade välkommen.  
 

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

 
3. Föregående protokoll 

Punkten utgår eftersom detta råd endast ska behandla företagsklimatet. 
 

4. Företagsklimatet 
Mötet inledde med en sammanfattning av status i arbetet med att förbättra företagsklimatet kopplat 
till Svenskt Näringslivs kommunranking. Nordanstigs kommun har placerat sig på plats 255 av 290 
som ett resultat av enkäten våren 2019.  

 I slutet av augusti genomfördes en workshop om företagsklimatet. Företagarna och 
Svenskt Näringsliv höll i mötet. Nordanstigs Företagarförening NFF, LRF, Nordanstig 
Turism samt Njurundaföretagarna deltog tillsammans med kommunledning och 
näringslivskontoret. Mötet visade på en gemensam vilja till förbättringar.  
 

 Vid Kommunstyrelsens möte den 3 december presenterades Nordanstigs enkät- och 
rankingresultat av Ingeli som också informerade om hur mätningen genomförs och hur 
resultaten viktas. Fokus i dialogen låg på frågan om vad som egentligen ligger bakom att 
Nordanstigs företag ger så låga ”betyg” och varför det är ett gap mellan företagens och 
politikers uppfattning om klimatet? 

 
 Som ett resultat av såväl augusti- som decembermötet beslutades att dagens näringslivsråd 

enbart skulle behandla Företagsklimatet.  
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Vid dagens möte inledde Ingeli med att sammanfatta företagsstrukturen med antal företag och 
anställda i Nordanstig. Exempelvis att ca 200 företag tillsammans omsätter mer än 2 miljarder kr. 
Därefter gick hon igenom 2019 års ranking och hur enkätsvaren omvandlas till rankingresultat, samt 
hur de olika områdena viktas sinsemellan. Samma presentationsmaterial som i KS i december 
användes i detta möte. Se bilaga. Ola Wigg menade att presentationen i KS blev en tankeställare och 
att politiken tar frågan på allvar.  
 
Mötet kunde konstatera att det är stor diskrepans mellan hur företagare tycker om vissa frågor och vad 
politiker svarar på samma frågor. Bland annat om hur man ser på det sammanfattande omdömet om 
företagsklimatet. Att företagare också har många andra roller i samhället lyftes fram och att det 
påverkar synen på företagsklimatet – förälder åt barn i skolan, barn till äldre som behöver omsorg mm. 
De nyheter som presenteras om Nordanstigs kommun i media och vad som skrivs på Facebook färgar 
bilden av företagsklimatet. Några företagare erkände att det kan vara svårt att ge bra betyg om 
företagsklimat och att dessutom tala gott om kommunen när man är missnöjd med olika beslut eller 
brist på beslut.  
 
En livlig dialog följde på presentationen och frågan ställdes om hur det kan bli möjligt att Nordanstig 
kan nå betyg 4 av 6 inom olika områden för att på så sätt förbättra rankingen?   
 
Mötet enades om att de båda parterna – kommunen och företagen ska verka för ett bättre 
företagsklimat på följande sätt.  
 

 Erkänn kommunala misstag och begär att få lämna det gamla bakom oss 
 Begär att företagen ska lämna det gamla bakom sig 
 Kommunicera, paketera och förklara mer 
 Lyft fram fler goda nyheter 
 Närmare dialog med företagen 
 Informera kommunanställda om företagande och företag om kommunens olika verksamheter 
 Marknadsför kommunens företag och produkter 
 Marknadsför den kommunala kompetensen 

 
  
5. Mötet avslutas  
John avslutade mötet genom att summera viljan att göra något åt synen på företagsklimatet.   

 
 
 
 
 
 
 
 

John Lundholm 
Ordförande 

Ingeli Gagner 
Mötessekreterare 

Ola Wigg 
Justeringsman 

 
 
Bilaga: Presentation om företagsklimat 
  


