
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunalt näringslivsråd 

2021-03-12  

 
 

Tid och plats 12 mars 2021, kl. 10.30-12.00, Zoommöte 

Paragrafer 1-9 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:   Anslaget tas ner:   

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera   

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

Sara Sjödal (C) 

Viktoria Söderling (S) 

Lotta Carlberg (C)  

  

Camilla Werme (Företagare i Tierps 

kommun) Vice ordförande, 

Krister Johansson (Företagare i 

Tierps kommun) 

Annika Johansson (ÖTV-

företagarförening) 

Henrik Nyström (Kommunens 

ambassadörsnätverk) 

Jakob Jurriaansej (LRF-

kommungrupp) 

 

 

Övriga närvarande  
 
 

Tjänstemän och övriga Lars Ingeberg (chef 

Medborgarservice och 

Näringslivschef) 

Per Angemo (Skolchef) 

Anders Smedsaas, (Almi 

företagspartner)  

Sofi Lahyani (Ung Företagsamhet) 

Roger Kjettselberg (VD 

Tierpsbyggen) 

Tomas Ulväng (VD Tierps energi 

och miljö AB) 

Hans Andersson Rektor  

Linda Melander, sekreterare 

 

 

 
Underskrifter  

 

Sekreterare 

Linda Melander 

 

Ordförande 

Emma Lokander 

 

Justerande  

Camilla Werme 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik   

 

 Mötet öppnas 

  

 Val av justerare 

  

§ 1 Adjungerade  

  

§ 2 Godkännande av föredragningslista  

 

§ 3 Sofi Layhani, Ung företagsamhet  

 

§ 4 Hans Andersson och Linda Melander  

Lärling/apl-platser. Sommarjobb 

 

§ 5 Inkomna förslag till teman  

 

§ 6 Inkomna remisser - hemsändningsbidrag 

§ 2 

§ 7  

 

§ 8 

 

§ 9 

”Top of mind” 

 

Övriga frågor 

 

Mötet avslutas 
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§ 2 Godkännande av föredragningslista  
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar godkänna föredragningslistan 

 
Sammanfattning av ärende 

Föredragningslistan godkännes  
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§ 3 

 

Sofi Layhani – Ung Företagsamhet  
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att följa upp Ung företagsamhets 

presentation på något av näringslivsrådets möte i höst. 

 

 

 
Sammanfattning av ärende 

Sofi presenterar Ung Företagsamhets undervisningsmaterial som vänder sig 

till elever i grundskolan. Vikten av att börja arbeta med entreprinöriellt  

lärande, självkännedom, mm i tidig ålder.  

Representanter samt adjungerade i mötet är överens, vi måste tillsammans 

lägga mer fokus på eleverna i grundskolan med start redan i förskoleklass, 

lekande lärande!  

 

Bifogat finns Sofis presentation. 

 

Kommunen, näringslivet måste hjälpas åt för att skapa god samverkan 

mellan skolan och arbetslivet. 

Näringslivet i Tierps kommun är en viktig part i detta så det skapas bra 

alternativ till prao. 

 

Roger Kjetselberg lyfter att Tierpsbyggen har samarbete med 

Ungföretagsamhet i Teknikutmaningen. Ett arbete som syftar till att företag 

ger elever en utmaning som de kan hjälpa företaget att lösa. Det finns 

många goda exempel till detta.  

Per Angemo säger att företagen gärna får komma med utmaningar till 

eleverna i skolan, det är viktigt och spännande. Var inte begränsade! Hör av 

till Linda eller Per om ni vill delta. 

 

Tomas Ulväng – det är viktigt att företagen visar sig mer i skolan. Berätta 

om er livsresa, frukostmingel med eleverna. Hjälp eleverna genom att svara 

på deras frågor samt var nyfiken.  

 

Ung Företagsamhets Framtidskoll är riktat till elever i årskurs åtta och nio. 

Här behöver skolan företagens hjälp, skolan behöver näringslivets bild av 

sin resa, yrken för att få eleverna nyfikna på framtiden. Hör av er till Linda 

Melander om ni kan tänka er att vara med på framtidskoll.  

 

Vi måste ha en gemensam plan! 

Skolan bör ha en årsplan så näringslivet vet vad som kommer att ske under 

året, 
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§ 4 

 

Samverkan skola – näringsliv. Lärlings/APL (arbetsplatsförlagt 
lärande) -platser  
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärende 

Hans Andersson presenterar antalet elever som sökt till Högbergsskolan. 

Det är viktigt att näringslivet är behjälpliga med lärlings samt apl-platser, 

viktigt att eleverna får lära genom att göra. 

Högbergsskolan har arbetat hårt med att utveckla lärlings/apl de senaste 

åren och känslan är att det börjar bli bättre.  

Utmaningen för gymnasiet är att hitta lärlings/apl-platser till de elever som 

söker dessa program. Finns inga företagsplatser så blir det svårt att ta in 

elever på dessa program, det måste finns platser att placera ut till 

ungdomarna. 

Linda Melander berättar om att kommunen (näringslivsenheten och 

Högbergsskolan) tillsammans med några företag har börjat samverka mera, 

vilket kommer att leda till att vi får bättre förståelse för varandra. Det är 

viktigt att kunna ha ”högt i tak”. Finns utmaningar så är det viktigt att prata 

om detta, likväl är det viktigt att berätta om bra och positiva saker som sker. 
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§ 5 

 
Inkomna förslag till teman 
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna samt att vi ska diskutera dessa 

inkomna förslag till kommande möten 

 
Sammanfattning av ärende 

 Lärlings/APL-platser – vi måste hjälpas åt! Hur? Bra samverkan och 

samsyn! 

 Medborgardialog (för företag). Hur kan kommunen och företagen 

tillsammans skapa ett bättre samhälle? Vad kan den enskilde 

företagaren göra för att bidra till samhällsutveckling?  

 Diskutera utveckling av kransorterna, inte bara diskutera Tierps 

köping 

 Utveckling av Tierps köping mm 
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§ 6 Inkomna remisser 

 

   
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar  

att representanterna inkommer med synpunkter på hemsändningsbidraget till 

sekreterare innan 22 mars. Sekreterare (Linda Melander) bifogar förslaget 

ang. fyrverkerier till representanterna, synpunkter på förslaget skickas till 

sekreteraren. 

 
Sammanfattning av ärende 

 Hemsändningsbidrag 

 Tjut (tjänstemannautlåtande) fyrverkerier  
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§ 7 

 

Top of mind 
 
Beslut 

Näringslivsrådet beslutar att följa upp detta ärende. 

Sammanfattning av ärende 

Representant från ÖTV företagarförening har fått i uppdrag från föreningen 

att lyfta att några företag i Örbyhus som har Tierpsbyggen som hyresvärd 

har haft problem med att få sänkt hyra i pandemitider. 

Roger Kjetselberg ber ÖTV-företagarförening att kontakta honom så får de 

kolla på detta.    
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§ 8 

 

Övriga frågor 
 
Beslut  

Kommunala näringslivsrådet beslutar att övriga frågor mailas till sekreterare 

Linda Melander – linda.melander@tierp.se  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:linda.melander@tierp.se

