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Sammanträde med Näringslivsrådet 

 

Tid Onsdagen den 18 maj 2022, kl 13.00 -16:00. 

 

Plats Kommunhuset, Edsbyn 

 

Programpunkt:  Kommunens ekonomi och upphandling/inköp  

 

Deltagare: Per-Olof Uppegård, Svenska Fönster (digitalt), Margareta 

Forsblom, Edsbyns köpmannaförening, Bengt Gunnarsson, 

Edsbyverken, Ulrica Iversen, Nefab, Pär Lind, 

Handelsbanken, Lina Lind, SNA Europe, Mikael Jonsson, 

näringslivspolitiskt ansvarig, Carina Ulfsdotter, Ovanåkers 

kommun, Lina Kronberg, Ovanåkers kommun. 

 

Anmält förhinder: Johan Mittjas, LRF, Peter Ring Företagarna, Joel 

Strandell, Edsbyporten, Alfta centrumförening/vakans, 

Fredrik Vilhelmson, CrossControl, Pär Olsson, 

CrossControl, Håkan Englund, KSO. 

 

1 Kommunens ekonomi med fokus upphandlingar/inköp 

Ekonomichef Magnus Haraldsson berättade om kommunens ekonomiska 

läge, utmaningar (befolkningsminskning) och upphandlingar och inköp. 

Därefter gick vi en rundvandring i kommunhuset som avslutades i vårt 

personalkafé med kaffepaus.  

 

2 Vi uppdaterar oss: 
A, Nytt från näringslivet  

Bengt Gunnarsson, Edsbyverken: Det har varit jättetufft under pandemin 

men nu börjar det röra på sig igen. Högre priser på råvaror. Många råvaror 

och produkter kan kopplas till Ryssland, tex ett lim ”Urea” som är en 

produkt som behövs i plywood.  

Per-Olov Uppegård, Svenska Fönster: Svårt med transporter. 17% av den 

senaste tidens transporter som ska hämta färdiga fönster har blivit försenade. 

Brist på chaufförer. Tidigare arbetade chaufförer från Litauen och Polen i 

Sverige, men nu är de i hemländerna och jobbar. Innan kriget jobbade 

många Ukrainare som chaufförer i just Polen och Litauen. ”Sjukt hög 

sjukfrånvaro, 60-70 personer per dag är hemma med sjukdom eller vård av 

barn. Många hemma för minsta symptom och de restriktionerna har ju 

ändrats. (Vi lovar att ta upp det med barn- och utbildningsförvaltningen för 

att efterlysa en tydlighet vad som gäller nu.) Råvarupriserna ökar hela tiden 

och tidigare köptes glas också från ett glasbruk i Ryssland. Efterfrågan på 

fönsters bra ut, men en oro framåt. Har problem att få in folk när 50 

personer saknas varje dag. 
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Lina Lind, SNA-Europé: Bygger upp lagret för att kunna stänga i sommar. 

Märker också av fördyringar. Efterfrågan på svenskt stål ökar. 

Margareta Forsblom, Edsbyns köpmän: Knallar på hos företagen, märker 

av prishöjningar även om det inte påverkar försäljningen ännu. Slut på 

mycket ”torrmat” då det säljs till militären. 

 

Via mejl: 

Annika Wikström, Handelsbanken: Kommer att sluta på Handelsbanken 

31 maj. Pär Lindh blir tf kontorschef tills permanent lösning hittas. Det 

kommer inte bli någon neddragning med personal, utan det söks fortfarande 

kontorschef och/eller medarbetare. Alla pratar räntor. Bolåneräntor. Många 

som inte varit med om en uppgång.  

 

Fredrik Wilhelmsson, CrossControl: Den globala komponentbristern gör 

det svårt för Crosscontrol. De lyckas ganska bra men hade de haft fri tillgång 

till komponenter så skulle det se väldigt mycket bättre ut. Stor utmaning att 

hitta och behålla rätt personal och kompetens. 

 

Johan Mittjas, LRF: Vårbruket har äntligen dragit igång. På grund av de 

höga priserna på alla insatsvaror som utsäde, fröer, konstgödsel, sprutmedel 

med mera så har många mindre lantbrukare valt att medvetet minska ner på 

sina spannmålsodlingar för att tillfälligt hålla nere kostnaderna. En del har 

upphört med sin produktion helt och hålet. Dieselpriset är högt, omkring 10 

kronor litern denna vår jämfört med förra våren. Det i kombination med 

vårbruket med all jordbearbetning (som generellt förbrukar mest med diesel 

per hektar jämfört med vallfoder/grässkörd, gör att likviderna börjar belastas 

ordentligt ute på gårdarna. Det har beslutats om extra 

dieselskatteåterbetalning för lantbruken, men de pengarna kommer betalas 

ut tidigast 2023, vilket gör att lantbruken får ligga ute med stora belopp som 

frestar på likviditeten. Ett annat bekymmer är att det har kommit lite 

nederbörd hittills i vår och markerna är torra. Mer fukt för att gräset ska ta 

fart. En del djur har kommit ut på bete, men de måste stödutfodras då det är 

dålig tillväxt på betesmarkerna än så länge.  

 

 

B, Nytt från kommunchef: Marita Lindsmyr börjar som kommunchef. 

Kommer närmast som chef för socialförvaltningen. Inbjuden till kommande 

möten. 

C,  Nytt från politiken. Mikael Jonsson: Ny detaljplan ska strax ut på samråd 

angående tomterna på Nabban, 12-13 tomter planeras. Noterbart är att även 

Allmännyttan utökat med 135 lägenheter på fem år.  

Håkan Englund: Stabil ekonomi nu, men 2023-2 blir med utmanande. Valår 

och vilka ska få styra? 

Ovanåker har flaggat för Migrationsverket att ta emot människor på flykt 

från Ukraina. 114 stycken skulle kunna komma. 
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D. Nytt från Näringslivskontoret: Välkommen på frukostmötet i maj, tema 

sommaren. Vi besöker Hälsingegård Ol-Anders. Årets företagare koras av 

Företagarna Woxnadalen. Tre kandidater utsedda.  

  

4 Nästa möte 
Vi justerar höstens mötesdatum efter önskemål. Vi ses: 

Torsdag 22 september kl 13.15-16.00 

Fredag 25 november kl 09.00-11.30 

Fritt fram att anmäla frågor och ha mötet hos någon av er. Lina gör   

kalenderbokningar redan nu. 

 

5   Mötet avslutas. 


