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Plats:   Bergsjögården 
Tid:  12.00-16.00 inklusive kaffe och lunch 
 
Närvarande: 
Näringslivet; Per-Ola Wadin Lindhs Bageri och ordförande i Nordanstigs företagarförening, Fredrik 
Lenz, Plyfa, Börje Lindblom, Lindbloms Pappersgross, Ulf Broman, Galtström Invest, Göran Ekblom, 
Harmånger Plåt.  
Politiker; Monica Olsson kommunstyrelsens ordförande, Stig Eng kommunstyrelsens vice ordförande 
Tor Tolander, oppositionsråd  
Kommunkontoret: Fredrik Pahlberg kommunchef  
Näringslivskontoret; Thord Wannberg, verksamhetschef, Ingeli Gagner, näringslivsutveckling. 
Arbetsförmedlingen Kerstin Falk  
Särskilt inbjudna: Åsa Askne, ordförande Nyföretagarcentrum och Alf Bohlin.  

 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Per-Ola W, öppnade mötet och hälsade välkommen.  
 

§ 2 Val av sekreterare och justeringsman för mötet  
Ingeli Gagner utsågs till sekreterare och Alf Bohlin till justeringsman. 
 

§ 3 Föregående protokoll 
Från protokoll 7 april, 2017:      
 Brev till Trafikverket om dåliga vägar. Brev har författats av näringslivskontoret och skickats från 

kommunstyrelsen. Svar har kommit i retur.  
 

§ 4 Information från Nyföretagarcentrum 
Åsa Askne, styrelseordförande i Nyföretagarcentrum var inbjuden till rådet för att berätta om 
Nyföretagarcentrums verksamhet. De medverkar bl.a. till Starta eget-kurserna som genomförs vår 
och höst i Nordanstig. Se bilagan Nyföretagarcentrum Presentation 31 aug.  
  

§ 5 Information från Nordanstigs företagarförening 
Information laget runt från företagsrepresentanterna. Positiva tongångar.  
GE berättade bl.a. att Brasvärmegruppens årsmöte i Harmånger blev mycket positivt. Inte många 
hade varit så långt norrut tidigare.  
 
AB lyfte frågan om hur långt Företagarföreningen kommit med handlingsplanen kopplad till Hållbar 
Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. P-O svarade att företagarföreningen haft lågt engagemang i 
styrelsen, men det beslutades på ett medlemsmöte att ta tag i frågan.  
 
UB. Sörfjärdens nya restaurang ”En litet sjökrog” har haft en succéartad sommar. Fullsatt och svårt 
att få bord. Trots dålig sommar har det allmänt gått bra för verksamheterna.  
 
FL Nya stora investeringar planeras för PLYFA. 
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§ 6   Information från Arbetsförmedlingen  
Kerstin Falk är utsedd som AF representant efter Mathias Rundgren och informerade om nuläget 
inom AF. Hon ställde frågan vad som förväntas av AF i detta forum. TW menade att det är ett forum 
för utbyte av information som rör företagen i kommunen.  
 

§ 7   Information från politiken 
FP om pågående budgetdiskussioner. Redogjorde detaljerat om det ekonomiska nuläget i de 
kommunala verksamheterna som visar på stora underskott i omsorgsverksamheterna.  
 

§ 8  Information från näringslivskontoret 
TW: Positiv info om kustbussen.  
Nordanstig ska delta med Morängsviken i Hem & Villamässa i Sundsvall i september.  
 
IG: Förstudien om Destination Hassela till året runt-destination pågår. Beräknas klar under hösten.  
Dialogmöte om företagsklimat den 5 oktober. Svenskt Näringslivs Lotta Persson och Christer Östlund 
håller i mötet. 
Vi ska tillsammans med Hudiksvall och Söderhamn delta i ett två-årigt integrationsprojekt på 9,2 milj 
kr. Drygt 6 milj finansiering från Tillväxtverket, näringslivskontoret lägger 200 000kr i egen tid. 
Målgrupp är 800 nysvenskar och målet att 40 av dem ska starta företag  
 

§ 9    Uppföljning av pågående arbete med Hållbar Tillväxtstrategi  
IG: Berättade om arbetet med näringslivsstrategin och hittills uppväxlade medel. Se bilaga från 21 
augusti.  

 
§ 10 Arbetsordning i Näringslivsrådet  
TW: Det finns ett förslag på revidering av Arbetsordning för Näringslivsrådet enligt synpunkter på 
föregående råd. Förslaget ska presenteras för kommunstyrelsen.  
 

§ 11 Mötets avslutande 
Ordförande Per-Ola Wadin avslutade mötet.  
 
 
 
 
 
 
 

Per-Ola Wadin 
Ordförande 

Ingeli Gagner 
Mötessekreterare  

Alf Bohlin 
Justeringsman 

 

 
 
 


