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Sammanträde med Näringslivsrådet 

 

Tid Onsdagen den 16 februari 2022, kl 13:30-16:00. 

 

Plats TEAMS 

 

Gäst:  Ulla-Marie Nilsson, folkhälsostrateg Ovanåkers kommun. 

 

Deltagare: Annika Wikström, Handelsbanken, Linn Åström, 

Edsbyverken, Fredrik Vilhelmsson, CrossControl, Lina 

Lind, SNA Europe, Mikael Jonsson, näringslivspolitiskt 

ansvarig, Lina Kronberg, Ovanåkers kommun. 

Anmält förhinder: Margareta Forsblom, Edsbyns köpmannaförening, Ulrica 

Iversen, Nefab, Peter Ring Företagarna, Joel Strandell, 

Edsbyporten, Johan Mittjas, LRF, Per-Olof Uppegård, 

Svenska Fönster, Alfta centrumförening/vakans, Håkan 

Englund, kommunalråd, Mattias Bergström, Ovanåkers 

kommun, Carina Ulfsdotter, Ovanåkers kommun, 

 

1 Trygghet i Ovanåker och ANDTS 

Folkhälsostrateg Ulla-Marie Nilsson berättade om kommunens 

förebyggande arbete med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Våra 

satsningar för ökad trygghet. Se bifogad presentation.  

 

2 Vi uppdaterar oss: 
A, Nytt från näringslivet  

Annika Wikström, Handelsbanken: En liten ökning av aktiviteterna som 

legat på vänt under pandemin. På tal om droghandel så har även banken ett 

system som flaggar för ett onormalt stort tryck på swish. 

Linn Åström, Edsbyverken: Nytt affärssystem, skarp läge i april.  

Fredrik Wilhelmsson, CrossControl: Samma lika som senast med 

komponentbrist, bra orderingång men svårt att leverera när det saknas 

material (även dyrare material nu). Men glädjande mycket att göra och 10-

15 lediga tjänster i Alfta, Uppsala och Västerås. 

Lina Lind, SNA-Europé: Stabilt läge i Edsbyn. Bollnäs flyttar verksamheten 

till Linköping 31 mars. Nya maskiner köps in, en till skogsproduktion och 

en ny plastmaskin. Känns kul! 

B, Nytt från kommunchef: Mattias Bergström, ej närvarande, men hälsar att 

rekrytering igång för ny kommunchef. Även tre tjänster genom 

Hälsingerådet som ska arbeta med Varumärket Hälsingland, turism och 

kompetensförsörjning.  

C,  Nytt från politiken: År 2021 visar god ekonomisk hushållning och det 

blev ett plus på drygt 13 miljoner. Budgetarbetet pågår just nu med drift- 

och investeringsredovisningar. Så val i höst. 
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D. Nytt från Näringslivskontoret: Frukostmöten inbokade för våren 2022. 

Alla välkomna. Mentorsprogram startar 30 mars i Almis regi. Mentorer och 

adepter välkomna. Affärskonsult Helena Torstensson har anlitats 30 h av 

kommunen för att kolla att statens covid-stöd nått företagen. AME hälsar att 

praon är flyttad till årskurs 8 och nu har alla möjlighet att anmäla på en länk 

om att ta emot praoelev. Viktigt visa hur arbetsplatser fungerar. De arbetar 

också med en kompetensinventering där länk är utmejlad. Viktigt företagen 

passar på att svara. 

  

4 Nästa möte 
Onsdag 18 maj hälsar vi välkommen till Kommunhuset i Edsbyn. 

Sammanträdesrum B. Rundvandring och kortare presentation. 

                                      Kanske måste vi ändra dessa mötesdatum: 

14 september värd? 

16 november värd? 

 

5   Mötet avslutas. 


