
 

Minnesanteckningar Näringslivsråd den 7 februari 2023 

Inbjudna (Mandat) 

Ola Wigg (Politik) 

Lars Hed (Politik) 

Andreas Högdahl (Politik) 

Erik Hedlund (Kommunorganisationen) 

Mia Järliden (Kommunorganisationen) 

Tomas Ahlström (Kommunorganisationen, adjungerad) 

Marie Westin (Nordanstigs företagarförening) 

Fredrik Lentz (Nordanstigs företagarförening) 

Ulf Broman (Nordanstigs företagarförening) 

Niclas Uddman (Nordanstigs företagarförening) 

Lisa Östman (Nordanstigs företagarförening) 

Elisabeth Lindberg (Arbetsförmedlingen, adjungerad) 

 

Deltagande 

Ola Wigg (Politik) 

Lars Hed (Politik) 

Andreas Högdahl (Politik) 

Erik Hedlund (Kommunorganisationen) 

Mia Järliden (Kommunorganisationen) 

Tomas Ahlström (Kommunorganisationen, adjungerad) 

Niclas Uddman (Nordanstigs företagarförening) 

Lisa Östman (Nordanstigs företagarförening) 

Elisabeth Lindberg (Arbetsförmedlingen, adjungerad) 

Frånvarande  

Marie Westin (Nordanstigs företagarförening) 

Fredrik Lentz (Nordanstigs företagarförening) 

Ulf Broman (Nordanstigs företagarförening) 

 

 

Val av ordförande: Mia Järliden 

Ordförandevalet för resterande del av 2023 skjuts fram till nästa möte. Då ska 

Företagarföreningen som utser fem representanter till Näringslivsrådet genomfört årsmöte och 

inkommit med ev ändringar av deltagare. Brukligt är sedan tidigare att politiken delegerar 

ordförandeskapet till någon av företagarföreningens representant. 

Sekreterare: Tomas Ahlström 

Justerare: Niclas Uddman 

 

Dagordning kompletteras med diskussionspunkt om Turism, önskas av Lisa Östman. 



 

Rapporter 

Niclas: Inte haft jättemycket dialoger med andra företag under januari. Konjunkturen svajig. 

Lisa: Väldigt mycket i sin produktion. 

Lars: Tuffa tider för livsmedelshandlarna. Deras marginaler har under en längre period 

minskat för att kompensera för ökade kostnader, detta har man inte velat belasta kunderna 

med i samma omfattning. Nu börjar marginalerna bli så små att man kan få problem i 

verksamheterna. 

Erik: Ett par goda ekonomiska år för kommunen, men nu ser man liksom många kommuner 

ett par tuffa ekonomiska år framför sig.  

Elisabeth: Vikande konjunktur. Man ser tydligt att det är svårare och svårare att få jobb om 

man inte har åtminstone fullföljd gymnasieutbildning. Svårt att möta näringslivets behov, tex 

Plyfa och SMP son nyligen skrek efter kompetens varslar nu båda stora delar av personalen. 

Mia: Arbetet med kommunens näringslivsstrategi går framåt och workshop med politiken ska 

genomföras ikväll. Turismstrategi delvis bromsats då den regionala strategin ska tas omtag på. 

Den nationella strategin har nyligen tagits bort från nätet utan förklaring. Man ser också att 

resurser för turism snabbt minskat nationellt men vet ännu inte innebörden.  

 

Politiken: Ny majoritet och opposition vilken bland annat medför att Andreas är ny i 

Näringslivsrådet.  

 

Övrigt  

Turism. Turistföreningen har eskat medel från politiken för sin broschyr. Näringslivskontoret 

arbetar med turismstrategin, digital strategi med inriktning på aktuella målgrupper som är 

möjliga som besökare till vår kommun. I bakfickan ligger vilka värden vi har och ”från 

besökare till bofast”. Hur stärker vi vår kommun som besöksmål, vi arbetar i huvudsak med 

våra fem hotspots, Gränsfors, Trolska Skogen, Mellanfjärden, Sörfjärden och Hassela. 

 


