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Protokoll Nordanstigs Näringslivsråd 2016-02-18 
 
Plats:   Bergsjögården, lilla salen 
Tid:  18 februari 2016, kl. 12.00 – 16.00 inklusive lunch 
 
Närvarande: Per-Ola Wadin, Börje Lindblom, Fredrik Lenz, Ulf Broman, Thord Wannberg, 
Stig Eng (fr. 14.30) och Ingeli Gagner. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 
§ 1 Mötets öppnande 
Per-Ola Wadin öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§ 2 Val av sekreterare och justeringsman för mötet samt föregående protokoll 

Ingeli Gagner utsågs till sekreterare och Fredrik Lentz till justeringsperson. 
 

Punkten föregående protokoll lades till i dagordningen.  
 Svenskt Näringslivs kommer den 19 februari till ett möte med kommunledningen om 

hur näringslivsklimatet kan förbättras.  
 Det är upp till oss att bjuda in Timrås kommunalråd Eva Lindstrand för att berätta hur 

de jobbar med Evas femma för ett bättre företagsklimat.  
 Fredrik pekade på att beslutspunkter saknas i näringslivsrådets protokoll. Vad är 

egentligen rådets uppgift och vad vill kommunen med näringslivsrådet? Vad vill 
företagsrepresentanterna med rådet? Synpunkter framfördes om att alla 
näringslivsfrågor ska remissas av rådet och att näringslivsfrågor ska ha en fast punkt i 
kommunfullmäktiges dagordning. Kommunalråden tar idag med synpunkter från rådet 
till kommunstyrelsen men företagen vill se att näringslivsfrågor får en större betydelse.  

 

§ 3 Revidering Näringslivstrategi 
Ingeli Gagner presenterade arbetet med näringsstrategin. Strategin kommer att bygga på 
synpunkter från företagen, kommunens näringslivskontor, de enheter i kommunen som har 
kontakter med företag och från politiken. Kanaler för att samla in synpunkter är direktkontakt 
med företag från olika branscher och från deras intresseföreningar, exempelvis, Nordanstigs 
företagarförening, Nordanstigs Turism och LRF. Svenskt Näringsliv är också en resurs i 
strategiarbetet. Kommunens mål och planer, regionala och nationella strategier och planer 
samt information om finansiella medel från kommunens budget och från strukturfonder, 
landsbygdsprogrammet mm är också input i arbetet för att matcha de områden som slutligen 
prioriteras med resurser för genomförande.  I slutet av mars kommer ett första förslag på 
innehåll i strategin.  
 
Under mötet kom en del synpunkter till strategin: 

 Nordanstigs utmaning är markresurser. 
 Se till att det finns exploateringsbar mark och lokaler till företag. 
 Kommunen måste bli mer offensiv i sina verksamheter – inte bara se till ekonomin. 
 Olika företag har olika behov – kommunen ska vara stödjande möjliggörare. 
 Allmänhetens attityder till företagande måste förändras. 



2 
 

 Näringslivsrådet vill ha en tydlig remissroll. 
 Viktigt med infrastruktur som vägar och bredband. 
 Tydliggör att kommunens roll inte är att skriva ansökningar om finansiering eller 

projektmedel utan i stället att peka på resurser som kan hjälpa till med det. Det är inte 
bra om företagen förväntar sig en support från näringslivskontoret som inte motsvarar 
kontorets uppdrag.  

 

 
 
Ingeli visade bl.a. bilden ovan med exempel på röster från företagare.  

 
§ 4 Kulturrådet 
Thord informerade om arbetet med att skapa ett kulturråd. Kommunstyrelsen har tagit beslut 
om ett råd som ska bestå av fem representanter för kulturen, två politiker och tre 
kommuntjänstemän (men det kan räcka med två). Turismen hör till näringslivsrådet och inte 
till kulturrådet. 21 personer har nominerats och ett brev kommer att skickas till dessa för att 
informera om rådets uppgift och höra om de är intresserade. Därefter kommer en arbetsgrupp 
att föreslå kandidater från de intresserade med representation från olika kulturområden och 
olika geografiska delar av kommunen. Kandidaterna bör vara föreslagna till om en månad.   
 
§ 5  Eldklotet 
Per-Ola informerade om arbetet med att utse årets företag i Nordanstig och Gävleborg. Den 
15 mars presenteras tre kandidater från Nordanstig vid en affärslunch och en av dem kommer 
att utses till Nordanstigs och förhoppningsvis även Gävleborgs ”årets företag” vid 
Eldklotsgalan den 23 april. Per-Ola uppmanade mötesdeltagarna att köpa biljetter till galan.  
 
§ 6 Projekt Företagsträffar/kapitalförsörjning  
Projektet kapitalförsörjnings frukostträffar på initiativ av Bengt-Göran Persson Investa och 
Paul Nilsson, entreprenör i Gnarp skjuts framåt några månader. Anledningen är att de väntar 
på ett beslut från regeringen om Inlandsfondens framtid och hur medlen får användas.  
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§ 7 Planerade frukostmöten  
Ingeli informerade om att näringslivskontoret anordnar företagarträffar under mars och början 
av april för att ta in synpunkter på näringsstrategiarbetet. Under frukosten får företagen 
möjlighet att berätta om läget i respektive verksamheter. Vid träffarna deltar också 
Arbetsförmedlingen för att visa hur de kan skapa affärsnytta för företagen. Thord Wannberg 
och Stig Eng kommer att delta för att lyssna.  
Datum och plats för träffarna är 2/3 Berggården, 9/3Hassela Ski, 16/3 Turistbyrån, 23/3 
Bergsjögården och 6/4 Ilsbo-mässen. Tid 07.30 – 09.00. Företagare kan välja var man vill 
träffas.  
 
§ 8 Information ang. Hälsinglands Utbildningsförbund 
Thord informerade om Hälsinglands Utbildningsförbunds, HU, planer på en 
utbildningssatsning inom bygg, industri och hotell/restaurang i Nordanstig. Utbildningen kan 
tidigast komma igång under 2017eller 18. Bakom HU står Nordanstig, Bollnäs och 
Söderhamn. En lokal grupp bildas för att bli starkare att driva frågan om att utbildningen ska 
förläggas här.  
 
Fredrik informerade om att en mycket uppskattad och för företag som SCA, Iggesund m fl. 
företag viktig processindustriutbildning stoppats av myndigheten för 
yrkeshögskoleutbildning. Företagen kommer att få problem med kompetensförsörjning p.g.a. 
detta.  
 

§ 9 Information från Nff/företagarna 
Ulf berättade att företagen i Kustvägensamarbetet planerar för en utbildningssatsning inom 
restaurangyrkena som ska äga rum på respektive restaurang från Mellanfjärden till Juniskär. 
Det saknas kockar över hela Sverige. Behovet de närmaste åren är 130 000 kockar men det är 
endast 3-4000 kockar som utbildas årligen! Kustvägens försökssatsning kommer att bli ett 
integrationsprojekt för 16 personer där en svenskfödd och en utrikesfödd går i par under 
utbildningen för att lära ut språk och dela kulturerfarenheter. Upplägget gillas av 
Näringslivsrådet som också vill se en möjlighet till länsöverskridande samarbete.  
 
Ulf visade också en kort film från VISITA som är branschorganisation för hotell och 
restaurangnäringen. Filmen visade bl.a. att besöksnäringen är den starkast växande näringen, 
har flest årsanställda jämfört med andra nyckelbranscher, har flest unga i arbete etc.  
Se https://www.youtube.com/watch?v=4ZP5crDAW_Q   
 
Mötet påpekade att Hassela Ski har stor betydelse för Hasselas framtid. Jämförelse med 
Järvsös satsning på sommaraktiviteter.  
 
Börje informerade om att Gnarps träindustri levererar mycket till IKEA.  
Per-Ola informerade om samarbete med ML Food i Njurunda för försäljning av lövsteksbröd 
och bröd till Tulips hamburgare. Målgrupp är gränshandeln och första leveransen är på 12 000 
bröd. Även Lindhs paltbröd är aktuellt. 
 
Fredrik hade hälsningar från Thomas Jonsson på Gripen. Flytten till Hudik blev lyckosam och 
företaget har ökat från 17 till 24 anställda. För fabriken i Hassela finns två val – antingen att 
återlämna den till Torbjörn eller satsa på utvecklingsverksamhet där.  
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Fredrik berättade också om Plyfas ökning från 170-199 milj. i omsättning. De har investerat 
11 miljoner, varav 2 milj är investeringsstöd från Vinnova. De planerar för ytterligare 
investeringar de närmaste åren. Genom investeringen i konditioneringskamrar är flaskhalsen 
borta. Stor kund är Kährs. Plyfa finns på en växande marknad. Hot mot trägolv är 
plastmaterial. Stig lyfte upp byggboomen i Sverige och att det kommer att behövas massor av 
trägolv.  
 
Plyfa behöver kvalificerad elektriker. Det är svårt att få tag i arbetskraft i Hasselaregionen.   
 
§ 10 Information från politiken 
170 ensamkommande flyktingar finns nu i kommunen. Kommunen skriver en 
avsiktsförklaring med Migrationsverket för ett integrationsprojekt så att flyktingarna får 
möjlighet att bli en resurs i stället för en belastning. Thord informerade om planer på att 
tillsätta en projektfinansierad resurs inom näringslivskontoret för att bl.a vara en länk mellan 
integrationsenheten och företagarna. Näringslivsrådet stödjer idén. Stig menade att uppdraget 
måste specificeras. Per-Ola framför att näringslivet aktivt måste stödja integrationen och 
hjälpa till att ta ner arbetslösheten som nu är 30% för utrikes födda. Thord vill stärka länken 
mellan kommunen och företagen, exempelvis för att åstadkomma utbildningssatsningen och 
att resurserna ska finnas i Nordanstig.  
 
§ 11 Övriga frågor 
Mötet var överens om några allmänna förslag  

 Kommunen bör ge ett erkännande till de företag och föreningar som gör något bra för 
orten.  

 Kommunen bör avsätta medel för en person som arbetar med ungdomsverksamheten i 
Bergsjö så att den hålls levande och ungdomarna har en mötesplats.  

 
Thord informerade om att nyföretagarutbildning är på G. 
Funderade om mötets inställning till fortsatt finansiering på drygt 30 000kr årligen till Invest 
in Gävleborg. Beslutades att näringslivskontoret skulle undersöka frågan.  
 
Processen inleds nu för att rekrytera en ny näringslivschef. Det görs för att inte tappa tid och 
synkas med arbetet med näringslivsstrategin. Nordanstigs företagarförening representeras av 
Per-Ola i en rekryteringsgrupp för att bestämma profil på näringslivschefen.  
 
En process för att tillskapa industritomter har initierats av kommunstyrelsen.  
 
Fredrik lyfte fram problemet med att lantmäteriförrättningar är svårt att få viket förhindrar 
Plyfas expansion. Holmen har också samma erfarenhet. Det verkar vara en godtycklig 
hantering från dem.  
Beslutades att kommunen ska uppvakta Lantmäteriet för att lobba i ärendet.   
 
En fråga från Börje om chefssnurren i kommunen. Thord informerade om att han har tre 
chefsposter just nu på totalt 60%. Rekryteringar pågår. Därför också viktigt att 
näringslivschefsrekryteringen kommer igång.  
 
Stig lyfte upp regionfrågan och tror att förslaget som läggs av Barbro Holmberg blir ett 
Stornorrland av de fyra nordligaste länen. Nordanstig kommer sannolikt att tillhöra 
Mellansverige.  
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Stig informerade också kort om sitt besök till Region Skåne. De verkar ha en särskild attityd 
där till framtiden och de satsningar man gör. Bl.a. att 17 europeiska länder satsar på en 
acceleratoranläggning för röntgenstrålar. Nedläggningen av Kockumsvarvet har skapat ett 
nytt bostads- och företagsområde med 12 000 arbetsplatser.  
 
Stig informerade om att årets resultat för kommunen landade på 7,8 milj kr. Det är skolan som 
lyckats sänka sina utgifter bl.a. genom färre lärare per klass. Nu måste man jobba med 
besparingar inom äldreomsorgen.  
 
§ 12 Nästa möte och avslutning 
Nästa möte bestämdes till den 6/4. Barbro skickar inbjudan till det. Fokus blir förslaget till ny 
näringslivsstrategi. Kallelse ska innehålla datum för ytterligare ett möte före sommaren, 
förslagsvis i början av juni, och höstens mötesdatum. 
  
Per-Ola tackade för allas engagemang och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
Per-Ola Wadin 
Ordförande 

 
Ingeli Gagner 
Mötessekreterare  
 

 
Fredrik Lenz 
Justeringsman 

 
 


