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Tid och plats 2 december 2022, kl. 08.30-10.00, Hybridvariant 

Paragrafer 24-28 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Krister Johansson 

Beslutande  Förtroendevalda representanter  Representanter  
Representanter  Emma Lokander (M), Ordförande 

Sara Sjödal (C) 

Viktoria Söderling (S)  

Camilla Werme (Företagare i Tierps 

kommun) Vice ordförande, 

Krister Johansson (Företagare i 

Tierps kommun) 

Annika Johansson (ÖTV-

företagarförening) 

Jakob Juriansee (LRF-

kommungrupp)  

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Tjänstemän och övriga  

Lars Ingeberg (chef 

Medborgarservice och 

Näringslivschef) 

Anders Smedsaas, (Almi 

företagspartner) 

Linda Melander (sekreterare)  

 

 

 

 
Underskrifter  

 

Sekreterare 

Linda Melander 

 

Ordförande 

Emma Lokander 

 

Justerande  

Krister Johansson 
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§ 24 
 

Godkännande av föredragningslista 
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet godkänner  

att lägga informationen till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärende  

Ja 
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§ 25 

 

Budget och ekonomi – Sara Sjödal och Helena Carlsson 

 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet godkänner  

att lägga informationen till handlingarna 

 
Sammanfattning av ärende  

Sara Sjödal  

Inledning om kommunens ekonomiska läge. De kommande åren kommer att 

bli tuffa och kommunen kommer behöva titta på effektiviseringar och andra 

åtgärder.  

Kommunen har alltid Sveriges kommuner och regioner (SKR:s) prognoser 

och processer som grund när budgeten arbetas fram. 

 

 Under 2022 har ekonomin varit relativt stabil 

 2023 kommer Tierps kommun ha ganska lugnt i verksamheterna vad 

det gäller budget 

 2024 kommer bli tuffare – där ser vi att det kommer behöva göras 

fler och större besparingar 

 Som det ser ut nu ser 2025 lite bättre ut  

 Koncernnivå – bostadsbyggande och projekt ligger på is 

 Skattesatsen ska vara oförändrad 

 För år 2023 och 2024 har politikerna givit kommundirektören i 

uppdrag att ta fram ett sparpaket 

 Det är kommundirektören samt verksamhetscheferna som 

gemensamt beslutar vilka åtgärder som ska utföras  

 

Helena Carlsson  

 Inför 2023 tittar vi på att effektiviseringar 

 20 miljoner kronor ska sparas 2023 

 Inför 2024 ska ytterligare 20 miljoner sparas 

 Helena kommer tillsammans med cheferna se över hela 

verksamheten. Förslagen ska vara klara innan sommaren 

 Kommunen har också ökade energikostnader och hyresökningar  

 Tierps kommunfastigheter AB har tillsammans med kommunen sett 

över vilka el-besparingar som kan göras inom fastigheterna 

 

Diskussioner 

Camilla Werme, FTK, vi har såklart uppmärksammat minskning på 

näringslivsenheten. Vilket oroar oss i företagarföreningen. Vilka fler 

neddragningar kan vi räkna med vad det gäller oss företagare, 

fastighetsägare som är verksamma i kommunen?  
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 Vad det gäller enheten Näringsliv och turism har Lars Ingberg och 

Helena Carlsson har i uppdrag att se över vad som ska göras  

 Det kan vara så att Lars hittar andra vägar än att någon slutar 

o Enheten Näringsliv och turism är viktiga, den enheten är ofta 

behjälpliga och stöttande till andra verksamheter såsom tex 

samhällsbyggnad säger Lars 

 Viktoria Söderling – nu sitter vi med en budget som redan är klar. 

o Detta bör göras om till nästa års budget så att 

näringslivsrådet kan vara med och ha synpunkter på 

budgeten. Att politiker, kommunen och näringslivet 

gemensamt diskuterar kommande budget  

 Jakob Juriansee – reflektion, jag vet inte om det är vår uppgift att 

vara med i budgetprocessen. Viktoria Söderling det handlar inte om 

att ni ska vara med i budget processen, ni ska ha möjlighet att 

komma med inspel 

 Camilla Werme – mycket bra om näringslivet genom rådet kan 

komma med inspel till budgeten 

o Vad kostar näringslivsrådet att driva? Det finns ingen 

specifik budget för endast näringslivsrådet 

o Hur viktigt och bra är det, ser vi nyttan med rådet?  

Deltagarna i rådet vill att det ska finnas kvar  

o Vi vill inte att det dras ner på näringslivenheten det känns 

som än mer viktigt nu  

 Annika Johansson – det är viktigt att kommunen prioritera 

kommunikationer!  

o Sara Sjödal kommunen har gjort en skrivelse ang. 

kommunikationerna.  

 Anders Smedsaas – de olika företagarföreningarna har en viktig 

uppgift. Rådet ska finnas kvar så att företagarföreningarna fortsätter 

ha inblick den kommunala verksamheten 

 Camilla Werme – företagarföreningarna – vi behöver få in nya 

människor som driver frågorna. Detta måste vi ta vidare till 

företagarföreningen. Vi måste få en nytändning 

 Lars Ingeberg – vi måste se helheten! Vi måste jobba tillsammans! 

Vi måste hålla i det goda.  

 

 

Rådets Synpunkter 

Frågor ställs om informationen och diskussion förs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunalt näringslivsråd 

2022-12-02  

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

    

 

§ 26 

 

Utvärdering Näringslivsrådet – Emma Lokander 

 Vad har fungerat bra respektive mindre bra? 

 Medskick inför framtiden? 

 Utvecklingspotential för Näringslivsrådet! 

 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att sluta med ”cykelställsfrågor” samt 

att Lars Ingeberg kollar om ersättare i rådet från Almi företagspartner. 

Emma Lokander och Linda Melander ska prata ihop sig om agenda och 

datum för kommande år  

 

 
Sammanfattning av ärende 

 

 Jakob Juriansee – har varit inspirerande att vara med!  

o Medskick framåt – fler digitala möten för att minska  

 Camilla Werme – viktigt att näringslivsrådet inte blir ett 

informationsforum, vi måste diskutera viktiga saker som har med 

kommunen och näringslivet framtid att göra  

 Viktoria Söderling – vad har vi jobbat med i råden? Det har varit 

mycket information och inte så mycket verkstad samt att jag önskar 

att kommunala bolagen ska vara representerade, det är viktigt att 

bolagen är med 

 Sara Sjödal – rådet är till för er i näringslivet! Vi efterfrågar ofta vad 

det är ni vill diskutera. Ni måste bli bättre på att komma med inspel 

 Emma Lokander – ni som är representanter i rådet måste sprida 

informationen vidare till övriga näringslivet och styrelsen i 

företagarföreningarna. Ni har även ett ansvar att prata ihop er i det 

nätverk ni representerar och återkoppla till rådet vilka önskemål och 

diskussioner som finns 

 Anders Smedsaas fortsätt med rådet men sluta med 

cykelställsfrågor!  

o Detta är Anders sista näringslivsråd. Bengt-Åka Ljudén äger 

frågan om någon kommer ersättas. 

 Annika Johansson – givande att delta. Håller på och utvecklar lokalt 

hur vi kan nyttja rådet mera  

 Ambassadörsnätverket har nominerat Lars Ingeberg som 

representant till rådet 

 Lars Ingeberg – viktigt att vi fortsätter utveckla rådet utifrån 

ambassadörsnätverket – näringslivschefsgruppen som drivs av 

Region Uppsala  

 Krister Johansson – har givit mycket, det finns mycket viktigt att 

prata om. Näringslivet i kommunen är viktigt, finns inte företagen 

finns ingen kommun. Vi alla måste hjälpas åt. Skolan kan bli bättre 
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på att marknadsföra utbildningarna så företagen kan anställa rätt 

kompetens, detta måste vi göra tillsammans! Allt hänger ihop! 

 

 

Rådets Synpunkter 

Frågor ställs om informationen och diskussion förs 
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§ 27 

 

Övriga frågor 
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att kommunen ska skicka en enkät för 

att näringslivet ska vara behjälpliga i polisens proaktiva arbete samt att 

företagarföreningarna tar upp detta på kommande styrelsemöte. Sekreterare 

Linda Melander pratar med områdespolisen om deltagande på 

näringslivsluncherna 

 

Sammanfattning av ärende 

Helena Carlsson – Medborgarlöfte 

Polisens arbete med att vara proaktiva innebär att vi ska göra en lägesbild. 

Hur får vi med er från näringslivet i detta arbete? Hur gör vi detta bäst? Kan 

kommunen skicka ut en enkät? 

Då kan vi stötta polisen i deras arbete. ÖTV kan ta det på sina möten.  

 

Polisen kanske ska vara med på näringslivsluncherna?  

 

Lars Ingeberg tipsar om Atlas Copcos Öppethus 13 maj 

Linda Melander tipsar om yrkesmässa den 23 mars, inbjudan kommer. 

 

 

Rådets Synpunkter 

Frågor ställs om informationen och diskussion förs 
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§ 28   
 

Mötet avslutas 
 
Beslut  

Mötet avslutas – Emma Lokander avslutar mötet och tackar alla för 

deltagandet. 

  

 
Sammanfattning av ärende 

Kallelse skickas för nästa år 


