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Näringslivsråd 8 december 2020 
 
Närvarande:  
Fredrik Lenz, Plyfa AB 
Madelene Hedman, Bergman Plast 
Ulf Broman, Kustvägen Ek förening/NT 
John Lundholm, v ordf. NFF, Ice Sport  
Marie Westin, Ölsjöns kropp och hälsa/LRF 
Niclas Uddman, Rimfrost Digital/NFF 
 
Frånvarande:  
Göran Ekblom, Harmångers Plåt 
Stig Eng, v ordf. KS (c) 
 

 
Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen  
Ola Wigg, ordf. KS (s) 
Lars Hed, politiker (m) 
Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för T&S 
Ingeli Gagner, näringslivsutvecklare 

Tid: 17.30-20.00 
Plats: Digitalt via teamslänk och på Bergsjögården, lilla salen 
 

 
1. Mötets öppnande  

Ingeli öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

2. Val av mötets sekreterare och justerare 
Ingeli valdes till ordförande, Hans-Åke Oxelhöjd valdes till sekreterare och Lars Hed till att justera 
dagens protokoll. 

 
3. Föregående protokoll 

Elisabeth lämnar synpunkten att arbetslösheten inte har gett ett ökat behov av kompetens-
utveckling, det är varslen ger detta behov. Föregående protokoll lades till handlingarna.   
 

4. Näringslivsenheten och kommunledningen informerar  
Coronapandemins påverkan på företagen, nuläge och åtgärder. 
Ingeli informerar om läget. Handel och restauranger har störst utmaning just nu. Därför startas en 
Facebooksida med en handelsplats som uppmanar till att handla lokalt i Nordanstig. Detta är ett 
samarbete mellan NFF, Nordanstig Turism och kommunen. Det kan liknas med en REKO-ring. 
Målet är att fler julklappar ska inhandlas i Nordanstig. Det ges också en möjlighet för 
Nordanstigsborna att få sina inköp hemkörda via tre upphandlade transportörer. Kommunen 
finansierar. 
 
Hans-Åke berättar om målet med initiativet som kommer från Ingeli. Samtidigt berättar Hans-Åke 
om julgåvan och sommarpresenten som vi hoppas ska resultera i ett permanent ”Nordanstigskort”. 
Marie tillägger att man också måste nå även dem som inte har Facebook. Ola tillägger att detta är 
ett sätt att få medborgare att upptäcka och näthandla lokalt. 

 
Företagsstöd till Nordanstigs företag 
En fil med utfallet för omställningsstödet från Regionen presenterades av Ingeli. Nordanstig har ett 
gott utfall men det är tre företag som inte fått sina ansökningar beviljade. NK har ett bra utfall 
jämfört med Hudiksvall. De tre som fått avslag antas ha sökt på egen hand och utan support från 
näringslivsenhet eller affärsrådgivare. Kan också bero på branschtillhörighet. John berättar att deras 
bidrag har beviljats för att utveckla sin digitala kommunikation. Ingeli informerade om att Trolska 
Skogen har beviljats krisstöd från det nationella Kulturrådet.  
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Coronapandemins påverkan på samhället och kommunorganisationen 
Hans-Åke redogjorde om att smittan tagit fart i Nordanstig och att kommunen försöker fylla på 
med mer personal från andra verksamheter till boenden. Det är ett besvärligt läge på bl.a. 
Sörgården och Hagängsgården där både boende och personal smittats.  
Marie frågade om det finns något särskilt Corona-team? Svar från Hans-Åke att kohortvården, som 
innebär att de som jobbar med coviddrabbade patienter inte träffar eller jobbar med andra 
patientgrupper eller kollegor, har blivit allmän vård på de drabbade boendena.  

 
 Summering företagsträffar 

Närmare 40 företagsrepresentanter deltog i de sex uppskattade frukostmöten som genomfördes 
fysiskt fast Coronasäkert på sex olika platser i kommunen i månadsskiftet oktober-november.  
Många olika frågeställningar diskuterades bl.a. skolan, näthat, vandringsleder, att skapa attraktiva 
miljöer genom att röja runt fastigheter och måla fasader. Det 100:e företaget korades vilket var OZ 
Design som har säte i Harmånger och verksamhet i Sundsvall.  
Vid träffen i Gnarp såg ett företag möjligheten till socialt företagande med tjänster för att bidra till 
attraktiva miljöer.  
 
Rekryteringar 
Hans-Åke informerade att kommunen nu har ekonomiska förutsättningar att anställa åtta personer 
för olika arbetsuppgifter eftersom det kommer att bli ett stort ekonomiskt överskott på 3 5 milj. kr 
varav 5 milj på näringsliv. En samlingsannons kommer ut i dagarna för socialpedagog, 
byggprojektledare, kulturutvecklare, nämndsekreterare/utredare, utvecklingsstrateg och tillika 
verksamhetschef, trygghets- och folkhälsostrateg, kommunjurist/enhetschef samt näringslivschef. 
Byggprojektledaren får i uppgift att ta hand VA projekt och förlängning av Kustvägen.  
Ola inflikade att 6,5 milj. kr är s.k. Coronapengar.  

 

5. Företagarföreningen och ortsrepresentanterna  
Nordanstigs Företagarförening - John Lundholm 
John berättade att pandemin generellt har stor påverkan på många företag men han ser samtidigt 
många som det går bra för. Han jobbar själv med projekt i Norge och de anställda gör många tester 
för att få resa dit.   
Samarbetet är bra mellan övriga parter i föreningen men mötesfrekvensen är inte så stor.  
Ingeli berättar om förstudien som ska utreda möjligheten av att slå samman NFF med föreningen 
Nordanstig Turism. 

 
LRF– Marie Westin 
Marie berättade att medlemmarna i LRF är ganska förskonade från Corona. Det är många 
avdelningsårsmöten på gång nu, men kommungruppens årsmöte kommer att senareläggas. I den 
egna verksamheten Ölsjöns Kropp & Hälsa är det lite verksamhet p.g.a Corona. Kunder använder 
julpresentkort och kortet från ActiWay för att köpa behandlingar.  

 
Nordanstig Turism/Jättendal – Ulf Broman 
Ulf berättar om och beklagar konkursen för Mellanfjärdens pensionat. 
Det pågår diskussioner inom Nordanstig Turism om föreningens inriktning och framtid.  
Ulf föreslår att företagarföreningen, näringslivsenheten och Nordanstig Turism ska slås ihop/flytta 
ihop. Presentkorten hyllas! 
 
Hassela & PLYFA – Fredrik Lenz 
Fredrik berättar om att året startade med rekord. Sen kom pandemin. Sommaren blev bra genom att 
många är hemma och renoverar. Hösten har varit bra, kanske bättre än normalt. Man permitterade 
under våren vilket inte behövde verkställas. Ramkontrakt finns för nästan hela nästa år. Det har 
skett en prisökning med ca 8% jmf med i år. Under den sista veckan har personalen drabbats av 
Coronasmitta. Fredrik berättar om växthuset på 6000 m2 som är en nysatsning invid fabriken och 
som ska ge 10-15 arbetstillfällen. Det bildas ett nytt bolag för det av ägarfamiljen.  
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Oklart läge för Hassela Ski med mycket rykten.   
 
Gnarp – Madelene Holmsten 
Madelene har inte haft så mycket kontakt med andra företag. Det finns en del att göra för att 
utveckla kontaktytorna mellan de lokala företagen. Positivt med företagsfrukostarna.  

 
Stocka, Strömsbruk – Niclas Uddman 
Niclas berättar om det uppdrag som de fått av föreningen om att upprätta handelsplatsen Handla 
lokalt i Nordanstig på Facebook.  
Generellt i Stocka/Strömsbruk så finns både de som det går bra för och de som det går sämre för. 
De flesta är positiva. 
 

6. Arbetsförmedlingen informerar  
Arbetsförmedlingen - Elisabeth Lindberg 
Elisabeth informerar om att arbetslösheten har ökat. Framförallt ungdomsarbetslösheten och den 
förutspås att öka ytterligare det första kommande halvåret. Platsannonserna ökar ser man. 
Man arbetar med digitala stöd både för arbetsgivare och arbetssökande. AF har för sitt arbete fått 
ökade anslag och det gäller kommande två år.  
AF har också fått ett anvisningsuppdrag från regeringen i syfte att ge dem som är långt ifrån 
arbetsmarknaden möjlighet att utbilda sig i upp till ett år. 
De arbetar mycket med rekryteringsutbildningar i syfte att ge företagen den kompetens de behöver. 
Detta är kostnadsfritt för företagen men de måste vara delaktiga i utbildningen och urvalet av 
sökande. 
Det är ett ansträngt läge inom AF och man genomför ständiga organisationsförändringar. 
Det finns en kundkategori som inte är digitala och de hänvisas till Statens Servicecenter. 
 

7. Näringslivsrådets syfte, arbetssätt och mål (19.00-19.45) 
Mentorprogram 
Ingeli informerar om att näringslivsenheterna i Nordanstig och Ljusdal tillsammans med HNA 
sedan många år genomför ettåriga mentorprogram. En adept från en kommun får en mentor från en 
annan. Fredrik berättar om sin insats i programmet och sitt mentorskap för två killar i 20-årsåldern. 
Det har varit ett fruktsamt arbete som gett alla nya erfarenheter. Bara positiva tongångar och det 
rekommenderas. 
 
Reglementet för näringslivsråd - Hans-Åke Oxelhöjd 
Hans-Åke redogjorde för reglementet. Se bilaga.  
 
Diskussion - Alla 
Frågeställningar: Vad vill vi uppnå med Näringslivsrådet och hur når vi det? Årshjul med 
teman? Minnesanteckningar eller protokoll – detaljeringsnivå? Beslutslogg? 
Ulf ger synpunkten att det är bra möten och bra information. Vill att spridningen vidare till de orter 
och nätverk företagarna representerar ska bli bättre genom ett färdigt material i populärversion som 
är enkelt att sprida vidare.  
Ola berättar om att mötet med Timrå kommun, med syfte att dela erfarenheter om ett förbättrat 
företagsklimat, ställs in och flyttas till januari/februari. Ola tycker också att mötestiden ska 
användas bättre för företagen, vad de har för önskemål från kommunen och deras information, i 
stället för att kommunen tar mycket tid. 
Elisabeth ger reflektionen om att årshjul är bra och kan användas för att ta fram tydliga 
målformuleringar. 
Ingeli tar upp Teknikcollege och hur Nordanstigs företag tillsammans kan bli kravställare på vad 
gymnasieutbildningarna ska innehålla. Vad är Näringslivsrådens uppdrag i Teknikcollegefrågan. 
 
Frågan kring hur samtal om företagens utveckling  ska ske diskuterades och en öppen fråga 
ställdes. Diskussionen som kom igång handlade om kommunikation. John var nöjd med det som 
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skickas ut, exempelvis som nyhetsbrev. Han tror att företagen tar emot informationen men gör 
inget med den, tror att företagen sannolikt inte är intresserad i tillräcklig omfattning. Fler ansluter 
kring kommunikationen och att den måste vara säljande intressant. 
 
Madelene ställde frågan vad vill vi med rådet? En diskussion kring förväntningar på rådet 
genomfördes och det gavs olika inspel i detta. Alltifrån att rådet ska användas till att fysiskt planera 
kommunen och markanvändning till att genomföra gemensamma utvecklingssamarbeten mellan 
företagen. Kommunen ska vara möjliggörare. Ulf föreslår en styrelseutbildning för alla 
rådsmedlemmar.  
 
Summeringen är att de finns väldigt olika förväntningar på vad ett råd kan vara och dess agenda.  
Hans-Åke, Ingeli och Ola tar med sig synpunkterna för att processa dem vidare. 

 

8. Övriga frågor  
 Inga övriga frågor noterades. 
  

9. Mötet avslutas  
 Ingeli tackade för allas engagemang och avslutade mötet.  
  
 
 
 
 
 
   Ingeli Gagner 
   Mötesordförande 
 

 
Hans-Åke Oxelhöjd 
Sekreterare 

 
Lars Hed 
Justerare 

 
 


