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Närvarande 

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

Lisa B Östman Hälsingesylt 
Marie Westin, Ölsjöns kropp och hälsa/LRF  
Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen 
Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för S&K   
Barbro Björklund, näringslivsutvecklare 
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare 
Helena Havela, administratör  
 

Frånvarande 
Madelene Hedman, Bergman Plast Lars Hed, politiker (m)  

 

Tid och plats: Kl.13.00 - 14.30, Digitalt via Teams 

 
1. Mötets öppnande 

Mötesordförande Ingeli Gagner öppnade mötet och hälsade välkommen.  
Näringslivsrådet har kallats in med kort varsel. Syftet är att rådet ska få en gemensam bild 
av hur Coronapandemin påverkar Nordanstigs företag och näringslivskontorets arbete. 
 

2. Val av mötets sekreterare och justerare 
Helena Havela från Näringslivskontoret utsågs att föra mötesanteckningar. Ingen 
justeringsperson valdes.  
 

3. Näringslivskontorets rapport  
Sedan 16 mars ringer Ingeli runt hos kommunens företag för att ta reda på hur de påverkats 
av pandemin. Läget noteras och överförs som färgade staplar från grönt till rött i ett 
diagram. Listan uppdateras varje dag och rapporter kommer även från besöksnäringen 
genom Barbro. Även Ola Wigg har bidragit till listan efter några företagsbesök med Erik 
Hedlund som är ny kommunchef. Mycket uppskattat att vi hör av oss. 
 
Hittills har 47 företag kontaktats. = 57% har problem varav 38% allvarliga problem. Läget 
bedöms vara värre än vad diagrammet visar. Se bilaga.  
Besked om uppsägning av 11 personer – 6 mån uppsägningstid från Ilsbo Tools som pga 
läget i Italien inte får fram detaljer. En checklista att följa för att göra saker i rätt ordning, 
har efterfrågats. Ex Lex Leif (Leif Andersson, Ilsbo Tools).   
Verkstadsindustri och besöksnäring mycket illa ute. Förseningar av kritiska komponenter, 
köpare annullerar eller flyttar order. Leverantörer får inte betalt och betalar inte sina 
underleverantörer i sin tur. Besvärligt också för hantverkare när de inte släpps in hos kund 
och offentligas jobb endast får utföras utomhus.  
 
Det finns också goda nyheter. Några företag berättar om investeringsplaner, ökad 
orderingång och personalbehov. Nordanstig och Ockelbo har de största ansöknings-
volymerna för investeringsstöd i Regionen.  
 
Ingeli har täta kontakter inom RNS med alla näringslivschefer i regionen och ”företagens 
vänner” genom videokonferenser flera ggr i veckan. I alla kommuner har man mobiliserat 
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stöd till företagen och behovet av erfarenhetsutbyten är stort. Man har förstått att om inga 
företag, inga fräscha skattemedel och ingen välfärd.  
 
Näringslivskontoret har begärt extra resurser för kommunikation och att upphandla 
expertrådgivning, gärna i samarbete med det HNA som har 6 personer i front-office och 
många fler i back-office exempelvis Nyföretagarcentrum och Almi samt 
Företagsutbildarna som ger krisstöd till företagare som tvingas till svåra samtal.  
 
Ingeli har tillsammans med HNA drivit frågan om konsultcheckar för upphandling av stöd. 
Den 6 april tar Regionen beslut om 3 milj att dela på för kommunerna för direktupp-
handlingar eller att företagen själva kan köpa tid hos konsult och fakturera vidare via sin 
kommun.   
 
Handelskammarens enkät till företagen (regeringsuppdrag) via näringslivskontoren visar 
ett tufft läge. Många företagare anser att åtgärderna inte är de rätta. Exempel: Man vill inte 
skjuta fram problemen – skatter etc. Nordanstig har haft mycket bra svarsfrekvens.   
 

4. Laget runt med reaktioner på rapport och generella synpunkter 
Elisabeth berättar att det finns stöd att få om det blir varsel. Slår ett slag för AF:s länk 
Jobbjustnu. 
Hans-Åke lyfter fram att kommunen bidrar med medel till företagsakuten.  
Ulf har förhandlat om amorteringsfritt på lån. 
John jobbar mest i Norge och där investerar kommunerna och upphandlar i stället för att ge 
bidrag. 
Ola berättar att kommunen internt diskuterat att skynda på investeringar i stället för att 
stoppa dem.  
Fredrik anser att statliga stöden är konstiga. Svårt att räkna rätt med tanke på flerskift. 
Kontantstöd vore bättre. För långa telefonköer hos ex. vis arbetsgivareföreningar och andra 
organisationer som företagare ringer för att få stöttning.  
John nyanställde två i februari men kan inte permittera. Uppdragen i Stockholm avbröts.  
Fredrik om att Plyfas resultat Q1 är det bästa någonsin. Nu står kundernas fabriker stilla. 
Sjukskrivningarna ökat till 13%. Tjänstemän jobbar hemma pga rädsla för spridning. Stor 
investering pågår.  
Lisa vill att vi tänker lokalt. Frågar om vilka branscher som har det jobbigt nu? Ingeli 
svarar verkstadsindustri och besöksnäringen, ex restauranger.  
Barbro berättar att stora besöksmål som ex. vis Mellanfjärden får ”vänta och se”. Trolska 
Skogen avvaktar också och har inte erbjudit förköp till årets sommarsaga. Ingeli inflikar att 
Augustas har en pågående investering för att kunna ta emot kursdeltagare på Gränsfors 
Bruk, men GB har ställt in alla kurser. 
Barbro informerar om att all kursverksamhet är inställd, försök görs digitalt.  
Ulf planerar för att allt öppnas upp till sommaren. Brödbutiken i Fröstuna har varit öppen i 
3 v och att det fungerar bra.  
Lisa säger att syltfabriken klarar sig bra.  
Göran tycker att det rullar på. Ska igång med 20 lägenheter. Tar en dag i taget. Helt dött i 
värmebudtiken. Berättar att det går bra för ICA Starks.  
Marie meddelar att det är stabilt på jordbruksfronten. Arbetskraft i sommar kan vara ett 
frågetecken. I hennes massageverksamhet är det dött. Måste ändå planera för att det 
släpper i sommar.  
Hans-Åke slår ett slag för att kommunens friskvårdsbidrag för anställda används.  
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Någon framför ett förslag om ett presentkort till kommunens personal kan bli ett stöd till 
lokala företag.  
 
 
Hans-Åke säger att han förstår läget hos företagen och försöker hitta lösningar men även i 
kommunens är det svårt att få ihop verksamheterna pga sjukfrånvaro. Tillåter inte alla 
medarbetare att jobba hemifrån om man inte är riskgrupp. Nordanstigs kommun tar inte 
fram något krispaket – det kommer en text till företagen om det. Kommunen kan skjuta på 
betalningstider.  
Ola säger att kommunen inte kommer att skapa ett krispaket som inte ger näring.  
John frågar om det finns indikationer på hur andra myndigheter tänker göra? Hans-Åke 
svarar att man inget hört.  
Ola meddelar att det kan komma stora statsbidrag för att hjälpa företagen.  

 
5. Kommunens krisarbete och åtgärder idag 

Erik informerar om läget i kommunorganisationen. Krisledningen träffas kl 15 varje dag. 
Kommunicerar nyheter till invånarna. Vi följer råden från FHM. Personalen är hemma, 
sjukfrånvaron hög. Vård och omsorg 15% och skolan har 25% frånvaro. Utmaning för dem 
som är kvar på jobbet att hinna med. Tar in extra personal. Säger att det ska göras möjligt 
att distansarbeta. Nordanstig har inte haft något Coronafall men Hudikgymnasiet har 
stängt.  
Erik menar att vi måste vara uthålliga och hoppas att det klingar av i slutet på maj. 
Utmaningen är att veta hur många som behöver sjukhusvård samtidigt.  
Vi saknar skyddsutrustning och staten kommer nog att inse att beredskapslager behöver 
byggas upp igen. Kommunen har skyddsutrustning.  
 

6. Önskemål om kommande insatser 
John tror att pandemin kommer pågå längre än i maj. Därför bör arbetsgivaravgifterna dras 
ner. Att kunna behålla sin personal är jätteviktigt men om vill nyanställa så kostar det 
pengar. Vill kunna behålla nyckelpersonal och inte enligt ”sist in först ut” 
Fredrik tycker att reglerna är ett hinder för att kunna behålla sin personal. Dessutom är det 
konstigt att när regeringen beslutar om 500 milj kr till banken för att de i sin tur ska låna ut 
till företagen. Handla lokalt! 
Hans-Åke funderar vad kommunen kan göra? 
Ulf tycker att företag som ska investera bör göra det nu. Vi andra ska handla lokalt.  
Fredrik föreslår att reglerna för upphandling ska låsas upp. Hur många leverantörer i 
Nordanstig köper timmer för 20miljoner?  
John funderar om planer finns vid eventuell smitta på äldreboenden eller skolan?  
Erik menar att om man är smittad ska man stanna hemma.  
Mötet tycker att man kan använda de lokala företagen mer.  

 
7. Mötet avslutas  

Ingeli avslutade mötet tackade alla för medverkan.  
 

 
 
 
Bilagor:  
Diagram över läget hos 47 företag per den 2 april. 
Resultaten från Handelskammarens enkät hos i Gävleborg som gjorts på uppdrag av regeringen 
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