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Näringslivsråd 28 november 2017 
 
Tid, plats: Restaurang Sjömärket, konferenslokal 09.00-12.00, avslutas med gemensam lunch 
Deltagare; se sista sidan.   
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Per-Ola Wadin öppnade mötet, ett utökat näringslivsråd med inbjudna företag.  
 

2. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare valdes Ingeli Gagner och till justeringsman valdes Tor Tolander.  

 
3. Föregående protokoll  

Genomgång av föregående protokoll slopades med tanke på flera inbjudna gäster.  
 

4. Information om PRAO och projektet Innovation i skolan  
Biträdande rektor Anna Aline Daniel Michiels och tekniklärare Anneli Persson-Bäck 
informerade om vårens PRAO-verksamhet. De försöker hitta PRAO-platser där eleverna inte 
har några kontakter. Näringslivskontoret hjälper till med utskick till företag. Ett 
informationsmöte till PRAO-företag planeras till i januari. Anneli informerade även om 
projektet Innovation i skolan där elever kan hjälpa till att lösa ett företags teknik-problem. 
Teknikföretagens innovationsprojekt är en förebild och det handlar om entreprenöriellt lärande  
 

5. Kort rapport från näringslivskontoret 
Ingeli berättade om arbetet med den hållbara tillväxtstrategin. Bl.a. om seminariet med 
Svenskt Näringsliv den 5 oktober om ett förbättrat företagsklimat, resultatet; 1) Hjälpa ej 
stjälpa, 2) Bli bättre på att rapportera om positiva nyheter, 3) Fler strukturerade företagsbesök, 
4) Införa företagslots – en väg in. 
Stor uppväxling av ekonomiska resurser genom flera projekt  
En beskrivning av Näringslivskontorets verksamhet och resultat delades ut. Se bifogat dok. 
 
Barbro Björklund informerade om den fortsatta satsningen på besöksnäringen bl.a. genom ett 
projekt för att göra verkstad av produkt- och upplevelseidéer med Nordanstigs Turism som 
projektägare. 

 
6. Presentation av mötets deltagare 

Alla deltagare presenterade sig kort. 
 

7. Fiber Optic Valley – vd Torbjörn Jonsson och projektledare Tomas Johnsson  
Torbjörn Jonsson, vd Fiber Optic Valleys informerade om RISE, en nationell koncern inom 
innovationer med test- och demomiljöer. Propell Innovation och FOV ingår i Regional 
Innovationsnod Norra Hälsingland. FOV håller bl.a. i projektet Kickstart Digitalisering för att 
nå tillverkande företag så att de kommer igång eller fortsätter med sin ”digitaliseringsresa”. 
Nordanstigs företag bjuds in under våren 2018. Tomas Johnsson är projektledare och 
kontaktperson. Se bifogad presentation. Digitalisering berör många områden i ett företag – 
marknadsföring, sälj, logistik, produktion mm. Exempel – sälja hål i stället för spett.    
 
En träff för näringslivsaktörer planeras – viktigt att även Nordanstig är med! 
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8. Dialog med inbjudna företag och ordinarie företagsrepresentanter 
Tre av sju inbjudna gästföretag hade fått förhinder att delta. Peter Sundström, Gnarps 
Träförädling och Esselbe informerade om satsningen i sitt företag i byggbranschen.  Eva 
Gottvall-Bruno från Mitt liv och Helena Westman från Corab Assistans är två av Nordanstigs 
största privata arbetsgivare. De informerade om de pressade priskraven inom hemtjänst och 
assistans enligt de senaste upphandlingsunderlagen. Om kommunen genomför en prissänkning 
så riskerar det företagens framtid. Fredrik Pahlberg menade att ”om man ska vara med i 
välfärdsbranschen måste man effektivisera 1,5% varje år” 
Tor Tolander (M) menade att politikerna inte hade någon kunskap om upphandlings-
underlagen då det inte har varit någon revidering sedan 2013.   
 
Fredrik Lenz berättade att Plyfa inlett en rekryteringsprocess för en ny teknikchef. Nuvarande 
kommer att gå i pension. Företaget gör en god vinst och planerar stora investeringar i Plyfa de 
närmaste åren. Orderstocken är nu på 100 miljoner men det är mycket svårt att få tag på råvara 
efter den regniga hösten.  
Tord menade att kommunen kan försöka påverka våra skogsägare att leverera till Hassela.  
 
Ulf Broman söker lokaler för lager och paketering av pepparkakor.  
Börje Lindblom informerade om att Nordanstigs Köpmannaförening läggs ned och skänker 
innestående medel på 20 000kr till Nordanstigs Företagarförening.   
 
Per-Ola Wadin berättade om Nordanstigs företagarförenings ansats att få mer fart på 
mötesverksamheten. Bl.a. om de ska samverka med Hudiksvalls företagarförening och delta i 
deras arrangemang.  
 

9. Rapport från kommunledning och politiken 
Stig Eng informerade om att takten ska öka för att gräva ner fiber för att hela kommunen ska 
få fiber. Eventuellt kan ett lokalt lånefinansierat driftsbolag bli aktuellt.   
Byggstart för ny E4 planeras till 2022. Kommunen vill ha en 4-fältsväg, den kostar ca 100 milj 
extra. Förslag från Ledningsutskottet att lägga 5 milj. varav 1 för planering, på en satsning för 
att det ska bli en 4-fältsväg. Samarbete med Region Gävleborg, Hudiksvall och Sundsvall. 
Fredrik Pahlberg: Vill se att Nordanstigs företagare ställer sig bakom den satsningen och att 
vägen byggs samtidigt med OKB. Företagens insats kan vara loggor och en mindre ekonomisk 
insats.  
Thord Wannberg informerade om att efterträdaren börjar i januari. Ansvarsområdena är 
samhällsutveckling, kommunikation och näringsliv.  
Kreditinstitutet SYNA har utsett Nordanstig till bästa tillväxtkommun i Gävleborg.  
Industriområdet Knoget i Harmånger under fortsatt utveckling. 
 
Mötet återkom till frågan om den Hållbara Tillväxtstrategin: 
Thord frågade om hur vi ska agera för att inte elever ska flytta till skolor i andra kommuner?  
Tor menade att vi inte framhäver helheten i kommunens skolor som badhus och gympahall i 
anslutning till skolan. 
Alf Bohlin sa att vi måste berätta mer om vad vi gör och vad som är bra.  
Stig menade att Sveriges befolkning kommer att öka till 11 miljoner och då behövs även 
bostäder i Nordanstig. Nordanstigs Bostäder har 750 lägenheter idag, beståndet måste förnyas.  
Alf (styrelseledamot i NB) sa att visst ska vi bygga men det behövs en kommunal borgen.  
  
Tor informerade om den pågående LEA:n, Lokalekonomisk analys, en grupp på ca 15 
lokalbor som tittar på och analyserar ett underlag från SCB och lokala verksamheter för att få 
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en bild av Hassela sockens ekonomiska resurser. För Hassela gäller det att få igång 
bostadskarusellen (att fastighetsägare släpper sina  
 
Fredrik P citerade Richard Florida ”even rich people leave boring places”. Det behövs mer av 
handel, shopping och kultur.   
Barbro lyfte också vikten av mer kultur men kommunen satsar inte tillräckligt. Det behövs 
mer pengar till kulturen i kommunens budget.  
 
Det är en marknadsföringsaktivitet på Hassela Ski v 9. Då finns möjligheten att exempelvis 
rekrytera lärare bland sportlovslediga lärare.  
 
Under lunchen summerade Alf Bohlin den mycket lyckade Nordanstigsgalan. 

 
10.     Mötet avslutas  

Per-Ola tackade för allas medverkan och avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
Per-Ola Wadin 
Ordförande 

Ingeli Gagner 
Sekreterare 

Tor Tolander 
Justeringsman 

 
 

 
Deltagare: 
Ulf Broman Galtström Invest 
Alf Bohlin Nordanstigs Företagarförening 
Tor Tolander Kvaser HB /politiker 
Börje Lindblom Lindbloms Pappersgross 
Per-Ola Wadin Lindhs Bageri /Nordanstigs Företagarförening 
Eva Gottvall-Bruno, gäst Mitt liv 
Peter Sundström, gäst Gnarps Träförädling/Esselbe 
Helena Westman, gäst Corab Assistans 
Fredrik Lenz  Plyfa AB 
Kerstin Falk Arbetsförmedlingen 
Torbjörn Jonsson Fiber Optic Valley 
Thomas Johnson Fiber Optic Valley 
Barbro Björklund Nordanstigs kommun, näringslivsutvecklare 
Monica Olsson Nordanstigs kommun, kommunstyrelsens ordf 
Stig Eng Nordanstigs kommun, kommunstyrelsens vice ordf 
Ingeli Gagner Nordanstigs kommun, näringslivsutvecklare 
Thord Wannberg Nordanstigs kommun, enhetschef bl.a näringsliv 
Fredrik Pahlberg Nordanstigs kommun, kommunchef 
Anneli Persson-Bäck, gäst Nordanstigs kommun, Tekniklärare 
Anna Aline Daniel Michiels, gäst Nordanstigs kommun, Biträdande rektor 

 


