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Närvarande: 
          

Ulf Broman, Kustvägen 

Tor Tolander, oppositionsråd M 

Börje Lindblom, Pappersgrossisten 

Per-Ola Wadin, NFF och Lindhs Bageri 

Göran Ekblom, Harmånger Plåt 

Fredrik Lenz, Plyfa AB 

Monica Olsson, ordf. KS 

Stig Eng, v ordf. KS 

Hans-Åke Oxelhöjd, verks. chef för 

Samhällsutveckling och kommunikation   

Ingeli Gagner, näringslivs sekr. 

Elisabeth Lindberg, Af 

 

        Gäster: Se punkt 9. 

 Tid och plats: 13 februari 2018, kl. 09.00 – 13.00 inklusive lunch, Församlingsgården i Bergsjö.  

 

 

1. Mötets öppnande  
Per-Ola Wadin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Val av sekreterare och justerare 
Ingeli valdes att skriva protokoll och till justerare valdes  

 

3. Föregående protokoll  
Två protokoll godkändes och lades till handlingarna - föregående från näringslivsrådet den 

20171128 och från rådet dessförinnan den 20170831.  

 

4. Presentation av Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef med ansvar för 

näringslivsfrågor  
Hans-Åke är nytillträdd verksamhetschef för Samhällsutveckling och kommunikation där även 

näringslivsfrågorna ligger. Han kommer närmast från en tjänst som fastighetsstrateg i Sundsvalls 

kommun. I den rollen har han arbetat mycket mot näringslivet, framför allt mot byggbranschen. 

Har varit 10 år i S-valls kommun och 16 år i konsultbranschen. Har lång erfarenhet från arkitektur  

och kan alla aspekter av plan- och byggfrågor.  

 

5. Rapport företagen 
Företagsrepresentanterna berättade om läget i sina respektive företag. Det ser bra ut för de flesta 

med avseende på orderingång.  

 Fredrik informerade om Plyfas svårighet att få tag på timmer som matchar den stora 

orderingången. Blöta marker under höst- och förvinter och nu mycket snö gör det 

besvärligt för skogsentreprenaderna att få ut timmer från skogarna.  

 Göran Ekblom är bekymrad över hur många företag som saknar riktig skyddsutrustning 

vid snöskottning.  

 Lindhs Bageri vrider sin produktion mot mer konditoriprodukter och färdiga smörgåsar 

till större företag. Pepparkaksförsäljningen fortsatt stark.  

 Ulf informerade om att Kustvägen gör en förstudie om fortsatta utvecklingsområden samt 

att han tillsammans med Lindhs Bageri bl.a. söker en lokal för paketering av 

pepparkakor.  

 Tor informerade om den lokalekonomiska analys som görs i Hassela. Den visar 

skidturisternas betydelse för de lokala företagens intäkter.  

 

6. Rapport företagarföreningen 
Per-Ola informerade om att han planerar att lämna sin post som ordförande eftersom företaget 

och de politiska uppdragen tar mycket av hans tid. Valberedningen jobbar nu hårt med att förnya 

styrelsen och därmed få fart på föreningens verksamhet igen.  
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7. Rapport näringslivskontoret  
Hans-Åke informerade  

 En insändare i Nordanstigar´n är kritisk mot kommunen och näringslivskontoret. Hans-

Åke har tagit kontakt med författaren Gabriel Brånby för att skapa en kreativ dialog om 

vad vi kan göra för att utveckla kommunen tillsammans. 

 En livsmedelsstrategi ska tas fram för regionen. Företag från Nordanstig och 

näringslivskontoret deltar i det arbetet. 

 Arbetet med att iordningställa industriområdet Knoget påbörjas så snart Trafikverket 

beslutat om E4-korridor.  

 

Ingeli informerade:  

 Frukostmöte hos Ilsbo Tools den 14 februari för industriföretag. Handlar om 

digitalisering med syfte att ge en allmän info om digitaliseringens möjligheter och att 10 

industriföretag ska delta i det nationella initiativet Kickstart Digitalisering. För vår 

kommun blir det i ett samarbete mellan Fiber Optic Valley/RICE och näringslivskontoret.  

 En upphandlingsutbildning för företag genomförs av Inköp Gävleborg i Bergsjögården  

den 27 februari.  

 Första mötet i projektet Kustfiskarelyftet har ägt rum i Stocka. Leader Gästrikebygden 

och Mittland Plus har prioriterat och finansierat 1,8 milj. Yrkesfiskare mellan Ö-vik och 

Norra Uppland ska få hjälp med bl.a. rekrytering av unga till fiskeyrket, marknadsföring 

av lokala fiskprodukter och samverkan med besöksnäringen. Näringslivskontoret är 

projektägare och ska rekrytera en projektledare.  

 Förstudien om att Utveckla Hassela som åretruntdestination är i slutfasen. 

 Fortsatt resursbrist på näringslivskontoret pga sjukfrånvaro och vabb.  

 Trolska skogen var nominerad till en Grammis för Kan innehålla spår av musik i 

kategorin bästa barnalbum. Vinnare blev Hasse Andersson.  

  

8. Rapport politiken  
Monica informerade om en del oro och förstörelse i Gnarp av ungdomsgäng. Samarbete med polisen 

för att komma till rätta med det.  

Stig berättade om diskussioner med Trafikverket om nya E4 och att kommunen driver frågan om 2+2 

körfält i stället för 2+1. 

 

9. Presentation av fyra Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). 
Den sista timmen ägnades åt Nordanstigs fyra Arbetsintegrerande Sociala Företag som i tur och 

ordning presenterade sina verksamheter. Det var Mikael Högdal från Hassela Alltjänst, Anna-Lena 

Aurosell Berglund för Kalahari, Martin Schönborg för Benefact och Annika Engh för Enghsgården. 

De hade fått support från näringslivskontoret och Coompanion att ta fram ett presentationsmaterial 

som även kan användas som underlag för marknads- och säljmaterial. Se pdf. 

 

Gemensamt för ASF är att de både har ett offentligt uppdrag från stat och Arbetsförmedling att träna 

personer i utanförskap att komma in på arbetsmarknaden till ett avlönat arbete, och att de erbjuder ofta 

servicetjänster till föreningar och företag samt RUT/ROT-arbeten till allmänheten. Dessa fyra företag 

erbjuder tjänster som snöskottning, gräsklippning och städning etc. Kalahari finns i Harmånger och 

har en caféverksamhet samt loppis och försäljning av inredningsföremål och textilier som de 

producerar själva. Enghsgården i Bergsjö har en webbshop, pedikyr och en caféverksamhet 

sommartid. Benefact, finns i Bergsjö har drivit restaurangen till och från i Bergsjöverken. Hassela 

Alltjänst sköter om idrottsanläggningen i Hassela, Hasselabadet säljer städ- och vaktmästeritjänster åt 

Hasselaföretag. De utför även hemsändning mellan Coop och kunder.  

 

Bente Sandström från Arbetsmarknad och integration berättade om kommunens framgångsrika arbete 

med ASF-företagen. Ingrid Engelbrekts informerade om Coompanions stöd till ASF-företag och till 
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dem som startar kooperativ. Elisabeth Lindberg från Arbetsförmedlingen berättade om uppdraget till 

ASF och det ekonomiska stödet till företag som anställer personer i utanförskap.   

Ronney Olsson upplyste om Finsam, ett samordningsförbund för finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser i kraft. I Finsam ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

landsting/region för att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. 

 

10. Nästa möte  
Enligt tidigare information äger nästa Näringslivsråd rum den 15 maj kl. 13-16 med lunch från kl. 12. 

Plats meddelas senare. 

 

11. Mötet avslutas  
Mötet avslutades med att ordförande Per-Ola tackade för ett intressant och givande möte samt bjöd in 

till lunch med både näringslivsråd och dagens gäster. Lunchen levererades från Benefact som också 

hade personal på plats.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Per-Ola Wadin 

Ordförande 
Ingeli Gagner 

Mötessekreterare 

Tor Tolander 

Justeringsman 
 
 

 


