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Sammanträde med Näringslivsrådet 

 

Tid Torsdagen den 22 september 2022, kl 13.00 -16:00. 

 

Plats Kommunhuset, Edsbyn 

 

Digital gäst:  Lars Henriksson, Handelsbanken Market,  

 

Deltagare: Per-Olof Uppegård, Svenska Fönster, Margareta 

Forsblom, Edsbyns köpmannaförening, Bengt Gunnarsson, 

Edsbyverken, Ulrica Iversen, Nefab, Fredrik Vilhelmson, 

CrossControl, Pär Olsson, CrossControl, Pär Lind, 

Handelsbanken, Mikael Jonsson, näringslivspolitiskt 

ansvarig, Marita Lindsmyr, kommunchef, Carina 

Ulfsdotter, kultur- och fritidschef, Lina Kronberg, 

näringslivsutvecklare. 

 

Anmält förhinder: Lina Lind, SNA Europe, Johan Mittjas, LRF, Peter Ring 

Företagarna, Joel Strandell, Edsbyporten, Alfta 

centrumförening/vakans, Håkan Englund, KSO. 

 

1 Välkommen hej! 

 

2 Digital Gäst 

 
Lars Henriksson, strateg Handelsbanken Market, jobbat i 37 år. Visade 

en rapport från 21/9 ”Bister vinter stundar” se bilaga.  

 

3  
A, Nytt från näringslivet  

Bengt Gunnarsson, Edsbyverken: I maj började ordrarna att komma igen 

efter pandemin. Men frågan kvarstår, hur kommer vi jobba i framtiden? 

Ökade priser. Byter affärssystem. 

Per-Olov Uppegård, Svenska Fönster: Branschen var lite dopad under 

pandemin, nu en nedgång sen i maj. Bygg- och bostadsprojekt flyttas fram 

och det påverkar. 10 tjänstemän varslade. Men produktionsmässigt är 

siffrorna rätt, men det beror på prishöjningar. Glasrutorna görs i Europa som 

är beroende av rysk gas och ökade energipriser oroar. Fortfarande många 

sjuka och kommer inte upp i kapacitet i fabriken på grund av sjukdomar. 

Margareta Forsblom, Edsbyns köpmän: Bra sommar för många handlare. 

Nu när energipriserna ökar, räntan ökar och likaså allmänna oron, vad 

kommer konsumenterna att välja bort? Inget man märkt av nu, men det 

kommer säkert att komma.  
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Pär Lind, Handelsbanken: Kort om folk, framförallt brist på 

företagskompetens på banken. Inte så mycket nyinvesteringar, några önskar 

högre checkkredit i näringslivet. Privatsidan är ränteökningen en oro. Även 

högre energipriser. 

Fredrik Wilhelmsson Pär Olsson, CrossControl: Samma läge som 

senaste 18 månaderna, problem att få fram material . Många elektronik-

komponenter har gått upp i pris, någon del har fått en prisökning på 12000 

procent. Orsaken till komponentbristen beror på en lockdown i samband 

med pandemin i Kina för 1,5 år sedan. Ordrarna kommer in och det ser ljust 

ut, har anställt fler i produktion och tjänstemän, lyckats hitta elektronik-

kompetenser.  

Ulrica Iversen, Nefab: Går fortfarande bra. Köper in plywood från Kina 

istället för Ryssland. Varit på global HR-träff via koncernen och då lyftes 

frågan att många inte har råd att ta sig till jobbet.  

 

 

Via mejl: 

 

Johan Mittjas, LRF: De flesta har skördat klart sitt ensilage för i år. De 

mesta av spannmålen är färdigtröskat, hyfsade skördar, det märks att det 

varit en kall vår. Många lantbrukare dras med likvida problem, höga priser 

på el och diesel är kännbara i kombination med höga priser som 

förnödenheter som kraftfoder och konstgödsel. Hyfsat bra avräkningspriser 

på mjölk och spannmål, så det är positivt. Köttpriset har börjat stiga åt 

lantbrukarna men det är en trögare karusell att dra runt jämfört med mjölk 

och spannmål där avräkningspriserna skiftar från dag till dag. Höjningar på 

köttpriser i butiker kommer i regel 1-2 år innan avräkningspriserna höjs till 

lantbrukarna, vilket ger en negativ likvid. 

 

B, Nytt från kommunchef: Marita Lindsmyr, kommer närmast från tjänsten 

som socialchef i kommunen. Ny förskola i Alfta börjar ta form. Bäck 

utvecklas till ett fint rekreationsområde. Celsius gamla modul ska rivas, den 

är inte bortglömd. Mycket samverkan mellan kommunerna i Hälsingland, 

utmaning med kompetensbrist och då måste vi jobba mer strategiskt 

tillsammans.  

C,  Nytt från politiken. Mikael Jonsson: Valresultatet klart. Fem mandat 

flyttades. Socialdemokraterna 10, Centerpartiet 7, Sverigedemokraterna 6, 

Kristdemokraterna 6, Moderaterna 4, Vänsterpartiet 1, Liberalerna 1, Mp 0.  

Hoppas få klart vilka som ska samarbeta senast december. Rekrytering av ny 

vd för AEFAB, minst 6 månader bort. 

D. Nytt från Näringslivskontoret: IUC Gävleborg i etableringsskede och vi 

gör företagsbesök hos några av er. En viktig resurs för våra 

SME/tillverkningsindustrier. Frukostmöte oktober om Företagsklimat, 

november Exportresan och Mtek. Många olika varianter av Starta eget-

kurser erbjuds i höst.  

Kultur/fritid/Folkhälsa: Positiv sommar för Ol-Anders. Många fler 

bussbesök, tidigare var det mest husbilar med besökare 65+. Trygg i 
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Ovanåker har fortsatt i sommar, en satsning där personal varit ute bland 

unga torsdag, fredag och lördag i Alfta och Edsbyn under sommaren. 

Kommit in uppskattning från föräldrar och ungdomar att det upplevs 

tryggare. 

  

4 Nästa möte 
Fredag 25 november kl 09.00-11.30. På CrossControl, Alfta. 

 

5   Mötet avslutas. 


