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ETT ÅR SOM INGET ANNAT ÅR

Efter ett 2020 som ju går till historien på många 
olika sätt så vill jag lyfta några saker som vi i år 

genomfört för en starkare region. 

- När allt som man trodde gällde för 2020 fick kas-
tas åt sidan såg vi ändå tidigt ett stort (kanske ännu 
större) behov att fortsätta med våra omtyckta nät-
verk och program. Under året har vi därför genom-
för våra ledarskapsprogram, HR-nätverk, ERFA-nät-

verk och Exportnätverk digitalt och vill verkligen 
tacka våra deltagare extra mycket för engagemang-

et och insatserna i respektive konstellationer.

- När vår Handelsdag sköts upp till 2021 så arrang-
erade vi istället tre seminarier, som tillsammans 
samlade 350 företagsledare och politiker, till att 

diskutera vår regions utmaningar och möjligheter 
inom ämnen som kompetensförsörjning, energifrå-

gan och hållbarhet. 

- Under hösten tog vi fram en rapport som visar 
att bland annat Dalarnas exportvärde är dubbelt så 

stort jämfört med vad den officiella statistiken visar.

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet jag har 
känt och dela min övertygelse om att vår region 

kommer att återhämta sig.

Andreas Garp VD 
Mellansvenska Handelskammaren mellan 

september 2016 och mars 2021



AKTIVITETER

SEMINARIER
Från kaos till normalt krisläge
Ett digitala seminarium som vi anordnade i maj 
med 60-talet deltagande VD-ar och HR-chefer 
på temat arbetsrätt, ledarskap och tillit.

Fördel Hållbarhet - med Rebecka Carlsson
I september kombinerade vi en digital föreläs-
ning med Rebecka Carlsson med en panel som 
bestod av Malin Ljung Eiborn (Billerud Korsnäs), 
Henrik Stigers (Dalforsån), Mats W Lundberg 
(Sandvik), Markus Ekelund (2050) och Fredrik 
Nilzén (Swedbank). 120 personer deltog.

NÄTVERK
Under 2020 ställde vi om och arrangerade de 
flesta av våra nätverk och program digitalt vilket 
fungerade mycket bra.

HR-nätverket
I våra HR-nätverk diskuterar vi HR-frågor på en 
strategiskt nivå. Våra deltagare är HR-chefer 
som drivs av frågor som gör skillnad för organi-
sationen, ledningsgruppen och medarbetarna. 

ERFA-nätverk
ERFA står för erfarenhetsutbyte där en grupp 
om cirka 12 chefer och ledare från olika före-
tag, organisationer och branscher träffas vid tre 
tillfällen per år. Här får man testa och utveckla 
strategiska tankar och resonemang inför viktiga 
beslut.

TRAINEEPROGRAM
I och med traineeprogrammet Higher Ambition 
Program så fick 12 stycken nyutexaminerade 
högskolestudenter jobb hos 13 av våra med-

lemsföretag som till exempel Region Gävle-
borg, Sandvik och Dellner Couplers. Traineepro-
grammet är ett återkommande program som 
syftar till att behålla toppstudenter som går ut 
från högskolan så att de gör karriär i vår region.

CES
För fjärde året bjöd vi in till Chamber Executive 
Summit, detta år i digital variant med ett fem-
tiotal personer. De som bjöds in har deltagit 
eller deltar i någon av våra nätverk eller pro-
gram. Temat för året var ”get ready for debate” 
och deltagarna fick träna sina debattkunskaper 
under den en och en halv timme långa träffen. 

SVENSK  
GYMNASIELÄRLING
Mellansvenska Handelskammaren, Falun Bor-
länge-regionen och Region Gävleborg satsar 
gemensamt på gymnasiala lärlingsanställning-
ar, ett koncept som tagits fram av skolverket i 
samarbete med handelskamrarna. 

ARBETSMARKNADS-
KUNSKAP
Hösten 2020 nådde vi, tack vare en förstudie 
tillsammans med Competence, cirka 500 ung-
domar och pratade arbetsmarknadskunskap! 
Nu vill vi ta nästa steg för att 8000 ungdomar i 
Gävleborg ska få information och kunskap som 
hjälper dem att hitta rätt väg mot sin framtid. 
Vi arbetar vidare för att kunna etablera Arbets-
marknadskunskap i Gävleborg.





OPINION

CORONA
Pandemins påverkan på näringslivet innebar 
att även fokuset för vår näringspolitiska arbe-
tet ändrades under våren. Vi tog en aktiv roll i 
att skapa nya forum för dialog mellan närings-
livet och politiken på kommun- region- och 
nationell nivå. Syftet var att säkerställa snabba 
och välriktade åtgärder som skulle nå fram till 
de företag som behövde det mest. 

I april skickade vi ut en enkät till företag i vår 
region för att ta reda på hur företagen påver-
kats av pandemin och för att komma med in-
spel till politiken om vad som behövs. Enkäten 
som besvarades av 1280 företag i Gävleborg 
och Dalarna bekräftade också bilden av att 
det är besöksnäringen och små företag som 
drabbats hårdast hittills. Under tiden hade vi 
en tät dialog med regeringen och framförallt 
utrikeshandelsministern. 

ALMEDALEN
Den 30 juni arrangerade vi det digitala semi-
nariet ”Återhämtningen” med företagsledare 
som Mia Eriksson, SSAB och Malin Ljung Ei-
born, Billerud Korsnäs i panelen. 150 personer 
deltog som åhörare och i samband med det 
publicerades också en debattartikel på samma 
tema. 

INFRASTRUKTUR
Under 2020 fortsatte vi stärka näringslivets 
röst i infrastrukturfrågorna. Det handlade 
bland annat om ett rundabordssamtal med 
infrastrukturminister Tomas Eneroth där några 
av våra medlemmar tog upp hur pandemin 
påverkade deras transporter. Samtidigt var 
höstens stora fokus att lyfta behovet av infra-
strukturinvesteringar i vår region inför kom-

mande beslut från regeringen och riksdagen. 
I diskussioner med Trafikverket, riksdagspoliti-
ker och andra beslutsfattare har fokuset varit 
på åtgärder som kan både kapa transportkost-
nader och minska transporternas utsläpp. 

ENERGI
Temat var givet när Energi- och digitaliserings-
minister Anders Ygeman besökte vårt full-
mäktigemöte. Frågan om energiförsörjningen 
är nämligen extremt viktig för vår regions 
klimatomställning, hållbara tillväxt och konkur-
renskraft.

Speciellt tack till Tobias Hansson (Hitachi ABB 
Power Grids, Håkan Jönsson (Gävle Energi 
AB), Mia Eriksson (SSAB), Ing-Marie An-
dersson Drugge (BillerudKorsnäs) och Göran 
Nyström (Ovako Group) för både kunskapshöj-
ning och tunga argument om varför vi snarast 
behöver ta tag i effektbristen och utmaningar-
na med tillståndsprocesserna.

EXPORTRAPPORT
I november presenterade vi en rapport som 
bland annat visar att Dalarnas exportvärde 
rapporteras till andra delar av Sverige då några 
av de största exportörerna har huvudkontor 
som ligger utanför länet. Rapporten visar att 
Dalarnas egentliga exportvärde är dubbelt så 
stort jämfört med den offentliga statistiken 
från SCB. Denna rapport har fått stort intresse 
bland annat från regionens riksdagspolitiker 
och är en viktig verktyg när vi fortsätter lobba 
för viktiga offentliga investeringar i vår region. 





PERSONAL OCH STYRELSE

FRÅN VÄNSTER: 
Kristina Snitt, regionchef Dalarna, Ann-Marie Nordling, dokument och rådgiv-
ning, Annika Olsson, ekonomi och rådgivning, Andreas Garp, VD, Antti Vainio, 
näringspolitisk chef, Marie Barrling, marknad och kommunikationschef, Johan 
Tunhult, regionchef Gävleborg

STYRELSEN

PERSONAL

FRÅN VÄNSTER: 
Arnfinn Fredriksson, ordförande, Hans Persson, Andreas Garp (VD), Annika Ny-
gårds, Anders Bjernulf, Annika Smedman, Fredrik Svanbom, Malin Åhman.



FULLMÄKTIGE

Namn Företag Ort
Aggarwal, Pierre Iggesund Paper AB Iggesund
Andersson Drugge, Ing-Marie BillerudKorsnäs Gävle
Bjernulf, Anders Destination Sälenfjällen Sälen
Björkman, Göran Sandvik, SMT Sandviken
Bondemark, Per Maserfrakt Borlänge
Eberleh, Lennart Rottneros AB Söderhamn
Engwall, Jacob PJ Haegerstrand Gävle
Engwall, Torsten* Engco Invest AB Gävle
Eriksson, Lennart Rolba Svenska AB Hedesunda
Eriksson, Mia SSAB Borlänge
Fhinn, Maria Manpower Falun
Forsberg, Göran Trainparts Bollnäs
Fredriksson, Arnfinn Rulex AB Gävle
Gullersbo, Maria Stuart Reklam Falun
Hansson, Tobias Hitachi ABB Powergrids Ludvika
Karlsson, Kjell Swedbank Gävle
Larsson, Lars Alfta Skogstekniska Alfta
Lindahl, Lars Huddig AB Hudiksvall
Lorenz, Jürgen Vy AB Gävle
Lyrvall, Per Stora Enso Falun/Stockholm
Modigs, Louise Svenska Krämfabriken Falun
Moritz, Jan Gavik Högakusten AB Stockholm
Noback, Henk MoraKniv Mora
Nygårds, Annika Sågmyra
Nyström, Göran Ovako Sweden AB Hofors
Persson, Hans Nefab Packaging AB Alfta
Smedman, Annika Dellner Couplers Falun
Stenvall, Otto 2 Venture AB Falun
Svanbom, Fredrik Gävle Hamn Gävle
Thegel, Staffan Sörby Handelsträdgårdar AB Gävle
Winterliv, Carolina Card Group International Gävle
Åhlund, Pontus Svenska Handelsbanken Gävle
Åhman, Malin 2HappyHearts Söderhamn

*Vi tackar Torsten Engwall, som avled i slutet av 2020 för hans mångåriga och 
aktiva engagemang i MHK



FÖLJ OSS!

HEMSIDA, FACEBOOK, LINKEDIN
För att du ska kunna följa vårt arbete så ber vi dig att kolla vår hemsida och 

följa oss på Facebook och Linkedin. För ärligt, vem orkar vänta på en verksam-
hetsberättelse för att få höra om all medlemsnytta som vi skapar tillsammans 

varje dag, året om!? 

LINKEDIN FACEBOOK HEMSIDA

Mellansvenska Handelskammaren
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE I SIFFROR

Rörelseintäkter kommentar: Skillnaden i rörelseintäkter mellan 2020 och 2019 består i lägre projekt-
intäkter samt lägre aktivitetsintäkter, de senare som en följd av pandemin som gjorde att vi fick ställa in 
aktiviteter som inte gick att genomföra fysiskt.

Antal medlemmar kommentar: Vi har nu en korrekt siffra på medlemsantalet tack vare att vi arbetar 
på rätt sätt med vårt CRM-system, bland annat så har vi rensat bort enskilda kontor som felaktigt låg som 
dotterbolag.  


