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Sammanträde extrainkallat Näringslivsråd 

 

Tid Måndag 7 mars 2022, kl 15.00-16.00 

 

Plats TEAMS 

 

Deltagare: Annika Wikström, Handelsbanken, Bengt Gunnarsson, 

Edsbyverken, Ulrica Iversen, Nefab, Johan Mittjas, LRF, 

Per-Olof Uppegård, Svenska fönster, Håkan Englund, 

kommunalråd, Mikael Jonsson, näringslivspolitiskt 

ansvarig, Mattias Bergström, kommunchef, Carina 

Ulfsdotter, Kultur- och fritidschef, Stefan Jonsson, 

Arbetsmarknadschef, Lina Kronberg, 

näringslivsutvecklare. 

 

1, Rysslands invasion av Ukraina 
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och handelsminister Anna 

Hallberg på pressbriefing om krigets påverkan på svenskt näringsliv och 

utrikeshandel. Sändes 20220307 kl 13.15.  Finns här: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/pressbriefing-om-

krigets-paverkan-pa-svenskt-naringsliv/ 

 

2, Ovanåker har gått upp i stabsläge 
Mattias Bergström tf kommunchef: Med anledning av det som sker i 

Europa och Rysslands attack av Ukraina har Ovanåker gått upp i stabsläge. 

Staben arbetar med att styra arbetet mot vissa scenarion. MSB har 

huvudansvaret för skyddsrum, men äger de inte. I Ovanåker finns sex 

stycken skyddsrum, varav två är i kommunal regi, två ägs av Aefab, två i 

privat regi. Antalet skyddsrum påverkas utifrån vilka sårbarheter man har på 

olika platser. MSB bedömer att man har större risk att bli attackerad om man 

har hamn, järnväg, flygplats etc. 

Förväntansbild – hur kan vi hjälpas åt? 

Håkan Englund, kommunalråd: Vi har en positiv syn till att ta emot 

människor på flykt, vi är beredd att ta emot de vi kan. Riktiga bostäder 

främst. 

Carina Ulfsdotter: De som har tips på boenden får gärna mejla dem till 

kommun@ovanaker.se 

 

 

3 Lägesbild näringslivet 
Annika Wikström, Handelsbanken: Några företag som haft problem med  

betalningsströmmar, men inga stora flöden. Upplever en börs- och ränteoro. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/pressbriefing-om-krigets-paverkan-pa-svenskt-naringsliv/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/03/pressbriefing-om-krigets-paverkan-pa-svenskt-naringsliv/
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Bengt Gunnarsson, Edsbyverken: Inga direkta affärer med Ryssland eller 

Ukraina. Risk att prisutvecklingen skenar, ökade energipriser att producera 

och sedan ökade kostnader för transporter. 

Johan Mittjas, LRF: Ökade priser på förnödenheter. Många lantbrukare 

bunkrar diesel för att kunna sköta sina gårdar. Ny stödmiljard som ger viss 

skatteåterbäring efter den1 juli, men man ska klara sig fram till dess. Mycket 

fördyringar i jordbruket. 

Per-Olof Uppegård, Svenska Fönster: Vad gör vi med Ryssland, en stor 

fråga i koncernen. Fabriken i Edsbyn har ingen kontakt med Ryssland. 

Koncernen har en fabrik i Polen, har skänkt 1 miljon danska kronor till att 

hjälpa familjer i Ukraina på flykt.  

Ulrica Iversen, Nefab: Inga direkta kunder i Ryssland. Högre priser.  

 

 

 

4  Mötet avslutas. 
Vi tackar för intresset trots kort varsel.  


