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Välkommen och mötets öppnande 

Val av ordförande och sekreterare 
Fredrik Lenz ordförande och Mia Järliden Sekreterare 

Tidigare protokoll, beslut att följa upp 
Ett beslut att bjuda in vår stadsarkitekt som deltar idag. Samt att göra minnesanteckningarna ”lättlästa” och läggas ut 
på vår facebook sida, vilket nu genomförs. 
 

Gäst stadsarkitekt 
Douglas Helsing stadsarkitekt i Nordanstigs kommun berättar om översiktsplan, bygglov, möjligheter och klurigheter. 
Förbättringar som har genomförts etc. Samtliga underlag som presenterades bifogas minnesanteckningarna. Arbetet 
med översiktsplanen startade 2014 och tar normalt tre år. Nu har det genomförts en omstart och man räknar med att 
det ska vara klart 2023. Det kommer upphandlas en konsult för att slutföra arbete. Bilagor bifogas. 
 

Rapport från orter 
Det är lite stökigt i Gnarp. Önskvärt är mer polis som cirkulerar på plats för att minska stöket. Det påverkar näringslivet 
negativt bla med framtida etableringar och inflyttningar. 
LRF, genomför årsmöten. Problem med höjning av diesel och gödningspriser. Mycket prisökningar som påverkar 
verksamheten. LRF genomför studiecirklar OM skogen i Bergsjö. Arbetet med den lokal livsmedelsstrategin är klart. 
Stocka, barnfamiljer har flyttat in. Mycket positiv aktivitet som skridskobana, elljusspår, pulkabacke. Bra och positiv 
anda. 
Hassela är mycket glada över upprustningen av skolan. Franshammar (restaurang) är nytt och jättebra tillsammans 
med golfen. Det känns positivt att bo i Hassela. 
 

Rapport från politiken 
Ola Wigg berättar om möjligheter med batterifabriken och att beslutet om var fabriken ska placeras är framflyttat. Hur 
kommer rekrytering av kompetens för andra företag påverkas, för och nackdelar. Hur kan vi som kommun vara 
attraktiv, bistå med boende till arbetskraft om placeringen blir här eller om andra företag etableras i vår 
arbetsmarknadsregion. Stig Eng lyfter frågan om E 4 ans 2 mil, planen är att den ska vara klar 2030 och hur det 
kommer att påverka oss som kommun. Vi får snart besked om när arbetet startar men vi konkurrera med start av 
arbetet med höghastighetsbanor, Stockholm – Göteborg – Malmö. Andra kommuner ”norpar” går före oss vilket är 
olyckligt. Lars Hed lyfter arbetet med detaljplanen, att det är svårt att hitta mark att bygga på. Det finns inga 
industritomter och byar behöver utökas med boende möjligheter. 
 

Rapport från kommunen/kommunchef 
Erik Hedlund berättar hur Sundsvallsregionen har arbetat tillsammans med den möjliga etableringen av North Volt 
(batterifabriken) Samarbete kring möjliga etableringsplatser/siter, genomförande planen, bostäder, 
kompetensförsörjning. Erik fortsätter berätta om den nationella transportplanen, pengar som är avsatt till 
Ostkustbanan och att beslut på prioriteringar kommer inom kort. Nordanstigs kommun ingår i ett Hälsingesamarbete 
där tre tjänster ska finnas och är på väg att rekryteras, EU-samarbete, intern samverkan, från besökare till bofast är 
gemensamma satsningar. Tjänstemän och politiker besökte nyligen Mitt universitetet , MIUN för ett framtida 
samarbete/avtal som bygger bla på att vi får ta del av forskning och möjliggöra för forskning i vår kommun.  



 

Näringslivsstrategi och besöksnäringsstrategi 
Inbjudan och uppstart av workshop i början av 2022 för att starta upp strategiarbetet. Rekrytering av 
näringslivsutvecklare (26 sökande) och upphandlare (14 sökande) beräknas slutföras inom kort med hopp om att 
båda rekryteringarna på plats januari/februari. 
Frukostträffar förslag digitalt 
Ett förslag att genomföra frukostträffar digitalt för ökad närvaro från hela kommunen föreslås beslutades att starta upp 
2022. Tids förslag kl.8-9 
 

Nästa möte 
Förslag på mötestider under 2022 skickas ut separat. Önskvärt är måndag eller tisdag kl.16-18 

Avslut 
Ordförande Fredrik Lenz går varvet runt för att se vad alla tyckte om dagens möte. Samtliga var positiva och tyckte 
mötet var bra med innehåll och tid. 
 
Minnesanteckningar Mia Järliden 


