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Näringslivschef)
Per Angemo (Skolchef)
Anders Smedsaas, (Almi
företagspartner)
Linda Ärlig, sekreterare

Underskrifter
Sekreterare
Linda Ärlig
Ordförande
Emma Lokander
Justerande

Anslaget tas ner:
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2020-11-10
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Mötet öppnas
Val av justerare
§ 23

Godkännande av föredragningslista

§ 24

Nulägesanalys – medskick från respektive organisationer

§ 25

Kompetensförsörjning

§ 26

Samverkan skola-näringsliv

§ 27

Organiserade företagsbesök – informationspunkt med möjlighet
till diskussion

§ 28
§2
§ 29

Ranking från Svenskt Näringsliv
Adjungerad från Almi

§ 30

Övriga frågor

§ 31

Mötet avslutas

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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§ 23 Godkännande av föredragningslista
Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar
att lägga till två ärenden under övriga frågor
Sammanfattning av ärende
Föredragningslistan godkännes med tillägg under övrigt
digital justering av protokoll
mötesarvode under övrigt

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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§ 24
Nulägesanalys – medskick från representanter
Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärende

Lars (Medborgarservice och Näringslivschef)







Handel, frisör och liknande verksamhet har haft det tufft medan
vissa har gått riktigt bra.
Nöjda med kommunen som det är.
Ambassadörnätverket som Lars har möten med är nöjda, det ska vara
snabbt och enkelt.
Syns en liten ljusning för vissa men fortfarande osäkert.
Inom byggbranschen så uppmanas kommunen att börja investera och
starta upp byggen, företagen behöver kommunen
Näringslivsenheten har ringt runt till företag för att få en bild av
läget vilket varit uppskattat.
Kommunen vill träffa företagarföreningarna för att se hur behovet
ser ut, inväntar just nu svar från föreningarna.

Sara (Kommunstyrelsens ordförande)







Förra veckans beslut om budget visade bla att kommunen och de
kommunala bolagen kommer ge de anställda en julklapp som ska
nyttjas hos företagen i Tierps kommun.
Föreningslivet får ytterligare bidrag
Paviljongerna ska bort. Söderfors, Vallskoga, Skärplinge är i behov
av nya förskolor .
Siggbo – Kommer upphandla delar av det, läggs ut på entreprenad så
vi tillsammans kan hjälpas åt att bygga där.
På gång – tomter på Triangelparken – vill bygga bostäder där, är på
g att få en anvisad tomt. Händer mycket nu.
Friskvårdspeng till anställda – höjd från 500 kr till 1500 kr. Bra för
gym mm, kan gynna de företagen också.

Krister (Företagare i Tierps kommun och Infjärdens Värme)



Läget är upp och ner.
Händer för lite, måste komma igång att bygga så det händer lite

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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Allt läggs på is – inte bara kommunens projekt utan även andra
såsom tex industrier
Hoppas att det kommer igång efter nyår.

Per (skolchef)






Påverkade, stort fokus på att parera för Covid.
Vuxenutbildningen läser fortfarande halvdistans.
Handlingsplaner finns för att kunna starta upp distansundervisning.
Svårare att få ut elever på lärlingsplatser.
Utmaningar även för utbildning.

Henrik (Atlas Copco)







Det är tufft för industrin
Det ser ljusare ut för Atlas Copco, men fortfarande osäkert.
Varslade om uppsägning på 50 personer, har trots detta lyckats
ganska bra med frivilliga avgångar – en av pensionärerna har börjat
jobba på Högbergsskolan, det är roligt och bra! I dagsläget har Atlas
Copco minskat med ca 30 personer och för tillfället är varslet pausat
Trots detta så är det ändå roligt att Atlas Copco som koncern
fortsätter investera i fabriken i Tierp
Lars frågar om Atlas kommer utnyttja det förlängda
permetteringsstöd som precis kommit ut?
Har inte hunnit kolla på det, ser de en minskad orderingång så
kanske det kan bli aktuellt säger Henrik

Mats (ÖTV företagarförening )



Företaget rullar på bra.
Märker oro men har inte tappat några kunder

Anders (Almi)






Almi kämpar på
Tierp är inte extra utsatt utifrån deras perspektiv
Omställningspengarna är svåra att få ut
Många företag har likviditetsbrist pga. av att det är svårt att få ut de
pengar de ansökt om
Mindre inflöde på investeringssidan. Matar ut budskap om det
ljusnar och någon vill ha stöd.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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Jakob (LRF kommungrupp)






Jakob har svårt att delta på morgonmöten
Driver lantbruk med ca 140-150 mjölkkor
Nuläget i mjölkproduktionen – är i stort sett helt opåverkade
Verksamheterna rullar på som vanligt, ser en ökning just nu
Varit ett bra skördeår

Camilla (FTK – Företagare i Tierps kommun)





Handel var inte bra i våras men ingen skriker högt just nu.
Lärt sig att detta är det nya normala.
Nyföretagarcentrum Norduppland har haft massor med nya kunder
som vill bli företagare – roligt!
Anders undrar om handeln drabbats av Amzons etablering? Nej, har
inte hört något om det däremot har e-handels företag känt av
etableringen

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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§ 25
Kompetensförsörjning
Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärende

Kompetensförsörjning 



Hur ska vi få människor att bosätta sig i Tierp? Så att vi får den
kompetens som krävs till företagen?
Näringslivsrådet beslutar att vi måste ta nästa steg i detta forum – att
det måste börja hända saker så det inte stannar vid diskussioner
Alla är överens om vikten av att göra Tierp mer attraktivt i centrum,
kommunen som helhet, utbildning, mera bostäder samt att det måste
hända något mellan husen

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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§ 26
Samverkan skola-näringsliv
Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärende

Per och Linda


Pga. Corona har utvecklingsarbetet stannat av lite. Så fort det börjar
lätta kommer vi att komma igång med det igen. Tex Ung
Företagsamhet, samverkan mm

Lars


Rådet måste börja ta beslut, vi måste leverera! Tanken med det nya
näringslivsrådet var att vi ska kunna ta beslut i viktiga frågor. Hur
jobbar vi framåt? Det gamla näringslivsrådet där vi diskuterar
utmaningar ska lämnas

Henrik










Måste göra något attraktivt, göra skolan väldigt bra! Hela vägen!
Grundskolan – Gymnasiet – Företagen - Politiker tillsammans!
Skolan måste vara bra – måste vara attraktivt.
Måste få bättre ranking.
Per vill kommentera lärarförbundets senaste ranking av skolor där
Högbergsskolan rankades sämst av alla – statistiken är orättvis, visar
”gamla” siffror. Statistiken visar siffror från slutet av 2019-2020
sedan dess har resultatet för eleverna ökat markant till bättre betyg
samt att fler elever fullföljer gymnasiet. Även antal behöriga elever
som söker till gymnasiet har ökat markant. Så var det inte förut –
skolan och eleverna har gjort ett riktigt bra jobb.
Kvalitén på utbildningen är bättre.
Svårt att rekrytera lärare med rätt kompetens.
Synd att den positiva trenden och utveckling inte syns.
Viktigt att prata väl om skolan i Tierp! Viktigt att säga ”rätt” saker
till media.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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§ 27 Organiserade företagsbesök

Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärende

Lars informerar om de senaste organiserade företagsbesöken














Uppskattat och positivt.
Rapporteras till kommunstyrelsen.
Företagsbesöken är positiva och intressanta, får bra dialoger med
företagen
Kompetensförsörjning kommer ofta upp som problem - Hur får vi
till bättre matchning?!
Upphandling och bygglov behöver kommunen jobba mera med.
Tackar Krister och det personer som har bjudit med till kommunen
för att skapa bra dialoger.
Haft en Workshop med Upphandling och bygglov. Viktigt att lyssna
på företagen, hur jobbar vi med detta så alla blir nöjda så långt det
går.
De som inte bor i kommunen tycker att kommunen är snabba med
bygglov mm samt finns ett intresse på byggklar mark? Finns stort
intresse för Tierp från företag och invånare i Uppsala och
Stockholm.
En väg in (Kundcenter) är mycket bra!
Hur bemötande är vi när det gäller andra kommuner?
Det finns väldigt många bra och unika företag i kommunen!
Tala om vilka bra företag som finns! Hur ändrar vi på det?
Unt – Uppsala Nya Tidning har haft koll på företagsbesöken och
kontaktar ibland företagen för ett reportage efter att det varit
organiserat företagsbesök

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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§ 27
Ranking Svenskt Näringsliv
Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar att kommunen ska börja arbeta fram
en upphandlingspolicy.
Resten av informationen läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärende

Varje år skickas en företagarenkät till företag som är medlemmar i Svenskt
Näringsliv – den handlar om hur företagen upplever
handläggares/tjänstepersoners attityder och bemötande, företaget behöver
inte ens ha haft kontakt med kommunen
Näringslivsenheten jobbar på precis som vanligt. Det är viktigt med dialoger
och att företag kontaktar kommunen om de har synpunkter, åtta av tio fall
beror på missuppfattning.
NKI (Nöjd Kund Index) – en undersökning som vänder sig till de företag
som haft kontakt med kommunen.
I länet är det bara två kommuner som ökat – Älvkarleby och Tierp.
Måste få hjälp att sprida att företagen måste höra av sig till kommunen
också, vi kan inte ha koll på alla.
Kommunen som koncern FTK vill att kommunen skapar en ny tjänst – en företagsombudsman. Dit
företag kan vända sig med olika utmaningar och kritik. Lars menar att alla
tjänstepersoner jobbar på det sättet.
Kommunen har något som kallas BAM Business Attraction Management –
vilket innebär att när ett företag vill utveckla

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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§ 28
Adjungerad från Almi
Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar att Almi endast ska ingå med en
representant i rådet

Sammanfattning av ärendet
Anders Smedsaas blir vald att vara representant i näringslivsrådet

§ 29
Övrigt
Beslut

Kommunala näringslivsrådet beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign
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Sammanställning av ärende






Digitalisering justering av protokoll
NIS har Visma Sign, skriver under med BankID.
Kommer nog inte att funka tyvärr. Stäm av digitalt med varandra sen
skicka per post med svarskuvert.
Måste följa de riktlinjer som kommunen har.
Mötesarvode
Deltagarprotokoll Kolla med sekretariatet
Jakob – problem med uppkoppling i Tierp Örbyhus. Uppmana till
förbättring. Landsbygdsutveckling?! Telia har fiber som går via
Tierp till Örbyhus.
Fyra fasta punkter – Förslag slår ihop punkterna
kompetensförsörjning och samverkan näringsliv. Heta
Kompetensförsörjning och samverkan.

Ordförande sign

Justerare sign

Sekreterare sign

