
Minnesanteckningar Näringslivsråd 15 mars 2022 

 

Närvarande:  
Lars Hed, Moderaterna 

Ola Wigg, Socialdemokraterna och kommunstyrelsen ordförande 

Erik Hedlund, kommunchef  

Fredrik Lenz, Plyfa 

Madelene Holmsten, Bergmanplast  

Elisabeth Lindberg Arbetsförmedlingen 
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Tomas Ahlström, Näringslivsutvecklare 

 

Frånvarande: 
Stig Eng 

Ulf Broman 

Niclas Uddman 

Marie Westin 

Lisa Östman 

 

Mötets öppnande 
Val av ordförande och sekreterare 

Ordförande: Fredrik Lenz 

Sekreterare: Tomas Ahlström 

 

Dagordning 
Dagordningen godkändes 

 

Tidigare protokoll  
Näringslivsrådet är positivt till att fortsätta använda beslutslogg i enlighet med beslut i februari 2021. 

Fattade beslut tappas lätt bort i en dokumentation. 

 

Återkoppling från senaste näringslivsrådet 29 november 2021 faller under punkterna rapport från 

politiken och rapport från kommunen. 

 

Rapport från Näringslivsenheten 
Den 6 april har Semaforen har workshop kring framtidens kompetensbehov i Gävleborg. Deltagande från 

företag, utbildningsaktörer, offentlighet, fackföreningar mm. Elisabeth beskriver närmare. 

 

Planerar för Näringslivsfrukost den 3 maj och sedan två tillfällen till hösten, ej datumsatta. Diskussioner 

kring att ha en fysisk träff per år, jul ej lämpligt då många event ändå sker vid den tiden.  

 



Den tidigare företagsgolfen kan ersättas med annat nätverkansevent, kanske tematiserad föredrag och 

workshop med hög relevans för företagen. 

 

Strategiarbeten 
Tomas Ahlström håller presentation av strukturerna för och viss basfakta kring arbetet med 

Turismstrategi och Näringslivsstrategi.  

 

Rapport från orter 
Lars Hed rapporterar att man arbetar aktivt med bofrågan i Mellanfjärden det finns utmaningar kopplat 

till markköp. Inget närmare att rapportera från Bergsjö som ort. 

 

Madelene Holmsten rapporterat att man har rekryteringsbehov, man har gjort rekryteringar från 

Sundsvall men att de märker att pendlingen medför att de byter arbete snabbare. Generellt har de på 

senare år haft något större personalgenomflöde.  

Kriget i Ukraina påverkar transportkostnader och oljepriser sätter dig direkt på plastpriserna. 

 

Fredrik Lenz rapporterat att man har full orderstock och bra timmerflöde. Man ökade resultatet förra året 

och räknar med omsättningshöjning till i år.  

Oro kring krigets effekter då transportkostnader går upp och kundernas materialflöden riskerar att störas. 

Ukraina är en stor leverantör av Ek och Ryssland av Björk vilket utgör nyckelkomponenter för den färdiga 

produkten. Timmer var på kritiska nivåer under slutet av 2021 men en god vinter gör att lagret fylls på. 

Dock finns oro för timmerbrist till sommaren igen. Ett par nyckelpersoner går i pension inom kort och 

kommer behöva ersättas.  

Man kommer behöva göra en stor investering i panna inom kort som görs ett par år tidigare pga ökade 

miljökrav. Kommer medföra genomlysning av hela verksamheten då det kommer behövas nya tillstånd 

och prövningar. Kommer kräva mycket tid och resurser.  

Ett bolag Hassela Express AB kan bildas för att köpa in lift och hyra ut till Hassela Ski resort. Behöver fler 

delägare och kapital men ser positivt ut.   

 

Elisabeth Lindberg rapporterar att Arbetsförmedlingen haft prognosgenomgångar och 

kompetensbehovsinventering. Arbetskraft finns men passar inte alltid arbetsmarknadens behov. Här 

behövs nog insatser både från det offentliga och privata. Utbildningar kan erbjudas för att matcha 

behovet men företagen behöver också ta ansvar för att kompetensutveckla befintlig personal mot mer 

kvalificerade tjänster och sedan låta andra fylla på underifrån och få möjlighet att växa.  

Man kommer starta utbildning för lastbilschaufförer och sannolikt för Svetsare och CNC-operatörer i 

Gävle. Eventuellt solcellsmontörer. 

 

Diskussion följer kring utbildningars placering och det konstateras att det från Nordanstigs kommuns 

perspektiv är problematiskt med utbildningar i Gävle då det är långt att pendla och därmed svårt att 

komma kommuninvånare och företag till gagn. Utbildningsort Hudiksvall och Sundsvall är starkt 

prioriterat och önskat. 

Diskussionen konstaterar också att det är sannolikt att kommuner som Nordanstig över tid kommer få ta 

ännu större ansvar för arbetsmarknadsåtgärder givet Arbetsförmedlingens reformering. 

Rapport från politiken 
Ola Wigg: Kommunen gjorde ett positivt resultat på 59,5 miljoner koronor för 2021 vilket delvis kan 

förklaras av statliga anslag men främst tack vara ett intensivt och framgångsrikt arbete med att justera 

verksamheterna. Därmed att en längre trend av svaga resultat brutits och verksamheten effektiviserats. 



Tyvärr har arbetet med förskolan i Gnarp stannat av pga problem med entreprenören. Invigning blir 

sannolikt efter sommaren.  

Ola sitter som suppleant i BizMakers styrelse och ser behovet av att möjligheterna denna 

innovationsarena ger företagen synliggörs.  

Det blev ingen batterifabrik i Timrå men arbetet går vidare och utan detta konkreta case hade det tagit 

mycket längre tid att komma varandra så pass nära och leverera värdeerbjudanden till etablerare så som 

man gjort. Arbetet går vidare och leds av kommunstyrelseordförande i Sundsvall och Timrå. Man har 

beslutat att tacka nej till etableringar som är elkraftintensiva men ger få arbetstillfällen, typ serverhallar.  

Generellt har man ett gott arbete med kommunerna norröver som man tror kan generera positiva 

effekter över tid. 

Rapport från kommunchef 
Erik Hedlund rapporterar att man kommer fortsätta lägga tyngdpunkt på att vara en del av 

Sundsvallsregionen och fortsatt utveckling som Nordanstigs arbetsmarknadsregion. Man kommer 

fördjupa arbetet och ha täta dialoger med övriga kommunchefer. Man kommer jobba vidare på 

Sundsvallsregionen som ett varumärke för näringslivet.   

 

Som en del i detta kommer man också arbeta för en internationell HUB i Sundsvall för högkvalificerad 

arbetskraft. Man ser att det kommer vara utmanande att fylla framtida arbetsmarknadsbehov från enbart 

Sverige.  

 

Samverkansavtal med Mittuniversitetet är nära förestående.  

Återigen problematiskt med utbildningar förlagda i Gävle. 

 

Hälsingerådet kommer samverka i olika frågor som Från besökare till bofast för att locka till inflyttning 

med hjälp av varumärket Hälsingland. Man ser över möjligheterna att aha gemensamt It-bolag för 

exempelvis löner mm. Detta för att man ser att yttre hot ökar och därmed även behovet av 

cybersäkerhet. Ensam är kommunen på sikt för liten för att ha ett riktigt gott skydd även om 

bedömningen är att man står sig bra idag. Man bedömer att det kan komma några hundra Ukrainska 

flyktningar till kommunen och man har en plan för detta. 

Nästa möte 
Tisdag 14 juni kl.17.00 Bergsjögården, Bergsjö inkl digitalmöjlighet via teams. 

 

Tack för deltagande och engagemang! 

  



Bilaga 1 – Beslutslogg 15 mars 2022 
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