
Minnesanteckningar Näringslivsråd 9 september2021 

Närvarande:  

Ulf Broman, Ola Wigg, Marie Westin, Stig Eng, Erik Hedlund, Lars Hed, Madelene Holmsten, Niclas 

Uddman (via teams), Elisabeth Lindberg, Mia Järliden, Per Lindholm och Göran Ekblom.  

 

Mötets öppnande 

Val av ordförande och sekreterareOrdförande: Ulf Broman, Sekreterare: Per Lindholm 

 

Dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

Presentation av deltagare i näringslivsrådet 

Lars Hed företräder moderaterna 

Ola Wigg företräder socialdemokraterna och är kommunalråd 

Ulf Broman, företräder Nordanstigs turistförening, företagare Kronans 

Madelene Holmsten företräder Nordanstigs företagarförening, Bergman plast Gnarp 

Göran Ekblom företräder Nordanstigs företagarförening, Harmångers plåt, värmebutiken 

Elisabeth Lindberg, Arbetsförmedlingen 

Stig Eng politiker vice ordförande KS Centern  

Niclas Uddman Rimfrost företräder Nordanstigs företagarförening, företagare inom digital 

marknadsföring Rimfrost 

Erik Hedlund, kommunchef 

Mia Järliden Näringslivschef 

Per Lindholm Näringslivsutvecklare 

 

Tidigare protokoll  

Tidigare beslut behöver följas upp då det upplevs att processerna har avstannat och försöka att nå en 

överblick hur dessa kan på ett mer adekvat sätt följas upp och utvärderas  

Remittering av fler frågor till näringslivet är önskvärt så en mer optimal insats kan fås. 

• Det behövs en omstart kring detaljplan och översiktsplan för att bättre tillgodose önskvärda 

behov och för att på ett bättre sätt möta de förväntningar som ställs på en välfungerande 

enhet Näringslivskontoret kollar upp status på ärendena. Stämmer av med Douglas Helsing 

planarkitekt Nordanstigs kommun. 

• Frågan om batterifabriken lyftes, kommunen är fortfarande med i diskussionerna, Volvo och 

North volt diskuterades. Samverkansformer inom Hälsingland kommer fortsättningsvis 

ytterligare att utvecklas, det gäller både kompets- och utbildningsbehov, etableringar etc. 

Kompetensförsörjning en fråga som idag ligger på agendan och utreds i kommunen och 

samarbete 

• Förstudien är genomförd i syfte att nå en sammanslagning av Nordanstigs Företagarförening 

och Nordanstigs turistförening, dialogen fortsätter mellan föreningarna vilket man väljer att 

göra.  



 

Rapport från orter 

Rapport från olika branscher är mer önskvärt och bör kompletteras mer än de som nu inkommer från 

olika orter. 

En positiv ökning på 15% har under senare tid åstadkommits inom plasttillverkningen. Ett 

problemområde har dock varit leveranser från underleverantörer. 

Flera branscher har köpt på sig material och har nu svårt att avyttra delar av det inköpta materialet 

vilket resulterar i dyra lagerkostnader. Pandemin har förändrat lagerstrukturer vilket gör det svårt att 

planera arbete framåt samt hålla det önskvärda lagersaldot. Det är både tillgång och efterfrågan, 

leveranser etc som påverkar frågan.  Plåtbranschen ligger fortfarande på långa leveranstider och har 

haft enorma prisökningar på material. Arbetsorderna dock är fulltecknade så de tvingas avböja då de 

i dagsläget ligger på en maxkapacitet. Besöksnäringen har haft ett otroligt högt tryck. Det är svårt att 

hitta kompetent personal då flera har bytt inriktning i yrkeslivet under pandemin. Utbildade kockar 

och servitörer är eftersökta och svårt att rekrytera. Rimfrost har haft bra inflöde. De har inte märkt 

någon större skillnad på den digitala utvecklingen. De upplever dock att det är svårt att hitta 

kompetens på plats, men arbetar i ett större geografiskt område tack vare digitaliseringen. 

 

Rapport från politiken 

Stor omställning i den kommunala verksamheten med personal, men det upplevs som positivt med 

de nya utmaningar som kommunen ställs inför och de krav som en professionell organisation 

framöver skall möta. Ekonomiska läget i ser ändå rätt bra ut trots stora utmaningar. 3st dagsresor till 

Ersk-Mats gården har genomförts för 70+, 140st deltog och initiativet var mycket uppskattat.  

Nytt besöksnäringsprogram är under uppstart för besöksnäringen i Hälsingland som är kopplat till 

inflyttning och har sin grund i inflyttningstrappan. Projektägare är Hälsingerådet. 40 miljoner kronor 

omfattar det projektet. Firandet av årets företagare och företagsgalan planeras att återstarta under 

2022.  Ansvaret för evenemanget  ligger hos näringslivskontoret och kommer att starat upp i början 

av 2022. 

 

Rapport från kommunen 

Samtal förs med Mitt universitetet för att hitta ett samarbetsavtal, då de även håller på med 

forskning kring kommunalverksamhet, med inriktning på ökad utbildningsnivå osv. Ökat intresse 

finns för inflyttning till kommunen och huspriserna stiger. Näringsliv och upphandling är ny 

organisation i kommunen. Arbetet med näringslivsstrategi och besöksnäringsstrategi kommer att 

starta upp under oktober och involvera näringslivet/företagare i flertalet delar. Arbetet med den 

lokala livsmedelsstrategin är pågående och väntas vara klar under hösten. 

Upphandling är en fråga som näringslivskontoret kommer arbeta mer med nu när restriktionerna 

successivt upphör i den rådande pandemin. I den första delen kommer man att genomföra utbildning 

internt för att bli bättre köpare och kravställare. I nästa steg genomför utbildningsinsatser för det 

lokal näringslivet. Det finns idag ett erbjudande som är gratis att delta i Söderhamns kommuns 

upphandlingsskola, erbjudandet har gått ut i fler kanaler till näringslivet lokalt. 

Frågor kring ett förmånskort, presentkort likt Hudikkortet för Nordanstig ligger hos 

Företagarföreningen. Det är inte lika lätt som man tänker utan kräver både insatser och är förenat 

med kostnader. NFF rapportera längre fram. Kommunikation/information till näringslivet från 



kommunen når inte fram så mycket som man önskar måste utredas ytterligare, Facebook, mail är 

några förslag. Vi använder fler kanaler för att försöka nå ut till så många som möjligt. 

Frukostträffar lokalt som tidigare har genomförts upplever man har få för deltagare för att det ”lönar 

sig” att anordna. Förslaget från näringslivet är lunchmöten är mer önskvärt att prova. Vi tar med oss 

det som input och ser vad vi kan genomföra under 2022. Nu kommer det att bjudas in till 

träffar/workshop vad gäller både näringslivs- och besöksnäringsstrategi. 

 

 

Nästa möte 

Måndag 29 november kl.17.00 Bergsjögården, Bergsjö inkl digitalmöjlighet via teams. 

Tack för deltagande och engagemang! 
 


