
Minnesanteckningar Näringslivsråd 14 juni 2022 

 

Närvarande  
Lars Hed, Moderaterna 

Ola Wigg, Socialdemokraterna och kommunstyrelsen ordförande 

Erik Hedlund, kommunchef  

Fredrik Lenz, Plyfa 

Elisabeth Lindberg Arbetsförmedlingen 

Mia Järliden, Näringslivschef 

Tomas Ahlström, Näringslivsutvecklare 

Ulf Broman, Kronan 

Niclas Uddman, Rimfrost 

Marie Westin, LRF 

 

Frånvarande 
Stig Eng, Centerpartiet 

Lisa Östman, Hälsingesylt 

Madelene Holmsten, Bergmanplast  

 

Mötets öppnande 
Val av ordförande och sekreterare 

Ordförande: Ulf Broman 

Sekreterare: Tomas Ahlström 

 

Dagordning 
Dagordningen godkändes 

 

Tidigare protokoll  
Inga tidigare beslut att följa upp. 

 

Rapport från Näringslivsenheten 
 

Ny upphandlingspolicy antagen för kommunen.  

Viktigt att upphandlingar är tillgängliga så företagen kan ta reda på att de finns och kunna göra ett 

ställningstagande kring om man ska ge ett anbud. Niclas har tidigare varit på en upphandlingsdag för 

företag i Söderhamn vilket var bra. Kanske går det att anordna något liknande i kommunen? Marie 

informerar att LRF har en resurs som kan hjälpa företag att skriva anbud. 

 

Näringslivsfrämjare aktörer 
Tomas visar en sammanställning av de företagsfrämjande aktörer som finns för företagen. Brett tolkat är 

det ca 30 stycken. Har haft kontakt med flertalet och säkerställt att dessa finns tillgängliga för företagen i 

Nordanstig och att näringslivsenheten ska kunna matcha ett företagaren med rätt främjare utifrån det 

specifika företagets behov. Under hösten kommer websidan att få ett ansiktslyft för att bli enklare att 

navigera i och tydliggöra detta erbjudande.  

 



Tillstånd och tillsyn 

En gemensam träff har hållits för alla instanser som jobbar med tillstånd och tillsyn mot företag i 

kommunen. Bred enighet i att fördjupa samverkan för att göra processerna ännu tydligare och 

transparanta för företagen. 

Mötet konstaterar att förutsägbarheten är viktig, att handläggarna inte lovar något eller antyder positiva 

besked i ett initialt läge då ett negativs slutbesked i så fall ofta tas emot med extra stor besvikelse. 

 

Näringslivsrankingar 

Vi avser köpa in oss på SKRs mätning Insikt. Denna samlar ändats svar från företag som faktiskt varit i 

kontakt med kommunorganisationen och därmed säger mer om vad vi kan förbättra i praktiken. Svenskt 

näringslivs ranking ska vi fortsätta följa men i andra frågor. 

  

Lågt intresse att för företagsaktiviteter 

Under våren har det gjorts två försök att ha aktiviteter för företag. Svagt intresse från den stora gruppen 

tillverkande företag, men stort intresse från tjänsteproducerande företag med kvinnliga ägare. 

Uppskattad nätverksträff för dessa hölls i början av juni på näringslivskontoret. 

 

Rapport från orter 
Marie: Lantbrukarna är i högsäsong och har fullt upp. 

 

Niclas: Morängs emballage i Stocka har rekryteringsbehov men svårt att hitta lämplig profil.  

Det går ett rykte i Strömsbruk att det finns ett ej offentliggjort beslut att lägga ner förskolan. Erik 

dementerar, man har gjort kostnadsberäkningar för olika scenarion med renoveringar som ska behandlas 

politiskt innan de kan kommuniceras ut.  

 

Lars: Speed and Parts i Bergsjö är ute till försäljning, vore ett tapp om postombud försvann från Bergsjö. 

Byggavdelningen har fullt upp även om bygglovsansökningarna kommit ner i nivåer från innan pandemin. 

 

Ulf: Turistsäsongen är igång. Norrmännen är tillbaka i år. Svårt att hitta personal i brunchen generellt och 

inom restaurang i synnerhet. Mycket unga får ta stort ansvar. Skatan kommer hålla stängt pga 

personalbristen. Vägarna mellan Mellanfjärden och Sörfjärden är i mycket dåligt skick. 

 

Fredrik: Finns en generell oro för skidanläggningen i Hassela. Företaget har inte mycket kontakt med 

andra på orten.  

Plyfa går bra. Prishöjningar i alla led gör att omsättningen skjuter i höjden. Timmerbristen är fortsatt stor 

och en del företag bunkrar för att säkerställa sin produktion under vintern. Man har börjat avverka i 

Ukraina igen då Ryssland inte lyckats tränga in till ekskogarna. Från 15 juli kommer man hålla fabriken 

stängd från produktion i tre veckor och göra underhåll.  

Man kommer göra rekryteringar inom kort, operatörer går att få tag på men det är svårare med specifika 

kompetenser som elektriker och mekaniker. 

 

Rapport från politiken 
Ola: Finns en oro över om de beslutade investeringarna till exempel Särbo och idrottshall i Bergsjö 

kommer kunna genomföras givet att byggpriser nu skjuter i höjden. Även om det generellt är positivt att 

bygga i lågkonjunktur. Tveksamt om beslutade budgetar går att hålla nu.  

Man har tagit över entreprenaden för förskolan i Gnarp och den kommer nu stå klar till höstterminen 

2022. Tvist med tidigare entreprenör. 

 



Blir ingen Nordanstigsgala 2022. Man kommer att se över ett nytt koncept för 2023. I närliggande 

kommuner är det ofta företagsorganisationer som är arrangör. 

 

Rapport från kommunchef 

Erik: Nu är samarbetsavtalet med Mittuniversitetet påskrivet. T1 ger en ekonomisk prognos om 45 

miljoner kronor men finns en oro för ökande matpriser som kan generera kostnadsökningar för 

äldreomsorg och utbildning.  

Samarbetet mellan Hälsingekommunerna kommer generera en EU-samordnare som resurs och kan 

tillgängliggöra projektmedel kommunorganisationen tidigare inte haft kapacitet att söka. 

Perioden 2-4 september kommer det kommunen arrangera folkhälsodagar. 

  

Nästa möte 
Måndag 10 oktober kl.16.00. Tomas är sammankallande 

 

Tack för deltagande och engagemang! 
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