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Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun
11 000 invånare och mer affärer här!
• 100 nya företag
• 15 företagsetableringar
• 400 arbetstillfällen
• Topp 50 i SN ranking
• 30% av företagen har fler än 2 anställda
• 600 nya bostäder

Jag är Nordanstig!

Ingeli Gagner

Hållbar tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun
Åtgärdsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikationsinfrastruktur
Hållbart byggande och attraktiva områden
Nyföretagande, etableringar och arbetstillfällen
Mötesplatser, innovationsarenor och kompetensutveckling
Förbättrat näringslivsklimat
Bilden av Nordanstig och attityderna
Uppväxling av resurser
Rollerna – kommunen, företagen och invånarna
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Jag är Nordanstig!
Kommunikationsinfrastruktur
• Bättre vägar
• Bredband
• Full telefontäckning
• Utbyggd kollektivtrafik

Förbättrat näringslivsklimat
• Samarbete med Svenskt näringsliv
• Förenklad handläggning
• Lokal upphandling

Hållbart byggande och attraktiva områden
• Förtäta i befintlig bebyggelse, bygg i attraktiva områden
• Bygg med klimatsmarta byggsystem
• Strategiska etableringar vid E4, resecentrum och dubbelspår
• Projekt för unga och nya medborgare i hållbart byggande
• Upphandla lokalt
• Stöd lokala utvecklingsinitiativ, ex Stocka
• Uppmärksamma Ilsbo och Hasselas behov
• Lyft Bergsjö som ”lilla staden på landet”

Mötesplatser, innovationsarenor och kompetensutveckling
• Värna befintliga företag
• Tematiska företagsträffar
• Projekt för innovationer
• Q‐nätverket
• Kommunen gör företagsbesök
• Kultur och kreativa näringar möter traditionella näringslivet

Nyföretagande, etableringar, arbetstillfällen
• Starta eget‐kurser
• Förbered och vässa erbjudanden för etableringar
• Arbetspraktik i projektform

Bilden av Nordanstig och attityderna
• Marknadsför alla näringar
• Lyft fram dragarna
• Ambassadörer
• Förbättra kommuninformationen

Rollerna
• Kommunen
• Företagen
• Föreningar
• Invånare

Uppväxling av resurser – kommunen, företagen, föreningar
• Regionala utvecklingsmedel
• Strukturfonder
• Landsbygdsprogram
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Beslut – handlingsplan – uppföljning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beslut ‐ anta strategin
Informera om strategin via hemsida och media
Information och OH‐paket till enhetschefer
Enhetschefer informerar personalen
Workshop i verksamheterna för handlingsplan – ”Vårt strå till stacken” med aktiviteter och mål
Återrapportering för gemensam handlingsplan
Verkställ / Genomför
Uppföljning

1. 3.
2.

4. 6.

7.

8.

8.

8.

5.

Information
och OH‐paket

Handlingsplan med
aktiviteter och delmål

Kommunens verksamheter
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Kommunfullmäktiges mål
1. Barn och unga
Under 2016‐2018 ska varje barn och elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan
och skolan ska ge barnen och eleverna framtidstro och stärka deras självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de
behöver så att de når målen som finns för förskola respektive skola.
2. Boendemiljö och kommunikation
Under 2016 ‐2018 utveckla attraktiva boende‐ och livsmiljöer som skapar tillväxt.
3. Näringsliv och arbetsmarknad
Under 2016‐2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.
4. Miljö och hälsa
Under 2016‐2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun succesivt förbättras.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller specifika bidrag.
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Region Gävleborgs Utvecklingsstrategi
Stärkta individer handlar om att kvinnor, män, flickor och pojkar har förmåga, vilja och möjlighet att omsätta
kunskap till handling och vara aktiva medskapare av Gävleborg.
Medskapande utmärks av människors inflytande över sin personliga situation och delaktighet i
samhällsutvecklingen

Smart samverkan handlar om hur vi tillsammans bygger broar mellan samhällets aktörer inom offentlighet,
näringsliv, forskning, utbildning och civilsamhälle. Smart samverkan stärker vår konkurrenskraft i förhållande till
omvärldens krav och utmaningar. Det innebär att effektivare använda vår kompetens, skapa samordningsvinster
och få tillgång till gemensamma resurser.

Tillgängliga miljöer handlar om möjligheten att ta del av arbete, studier, fritid, välfärd och service i alla delar av
Gävleborg. Infrastrukturen ska vara medel för att nå nya marknader, utbildning, fritid och arbete, den ska stärka
flöden av personer, varor, idéer och tjänster på ett hållbart sätt.
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Europa 2020‐strategin, smart och hållbar tillväxt för alla, är EU:s tillväxt‐ och utvecklingsstrategi för hög
sysselsättning, koldioxidsnål ekonomi, produktivitet och social sammanhållning.

Smart tillväxt: Effektivare investeringar i utbildning, forskning och innovation.
Hållbar tillväxt: Övergång till en koldioxidsnål ekonomi och ett konkurrenskraftigt näringsliv
Tillväxt för alla: Inkluderande, genom tydliga satsningar på nya jobb och fattigdomsminskning.
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% företag i Nordanstig med antal sysselsatta
0,4%

747 företag

0,3%

0,3%

0,4%

0,2%
5%

182 företag med 2 eller flera anställda
16%

10 största företagen i Nordanstig, 1,4%:
ML Omsorgsspecialisten AB
85
Plyfa Plywood AB
85
SMP Parts AB
81
CORAB assistans AB
45
Teknisk Fastighetsservice AB
45
Gränsfors Bruks AB
34
L Häggs Bildemontering AB
33
Hassela Skogsentreprenad AB
27
Ica Supermarket Bergsjö
20
Iggesund Forest AB
20

Antal sysselsatta
80‐85
40‐50
30‐39
20‐29
10‐19
76%

5‐9
2‐4
1
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