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MINNESANTECKNINGAR
Datum

2019-02-22
Kommunstyrelseförvaltningen
Utvecklingscentrum
Näringslivsutvecklare, Annica Gustafsson
0589-870 73, 073-765 70 36
annica.gustafsson@arboga.se

Näringslivsrådet
Dag: 2019-02-22
Tid: kl.08.00-10.00
Plats: Utvecklingscentrum
Närvarande
Anders Röhfors, kommunalråd(M)
Andreas Silversten, oppositonsråd(S)
Annica Andersson, kommundirektör
Jessica Öberg, Saab AB
Carola Andersson, Klöver Dam Västra Mälardalen
Eva Ehlin, Vallby Gula Säby
Tommy Karlsson, LRF
Leif Bergqvist, Företagarna Västra Mälardalen
Tobias Gillberg, näringslivschef
Annica Gustafsson, näringslivsutvecklare
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Frånvarande
Mia Hultgren, TBO-Haglinds
Ralph Pihlqvist, Sparbanken Västra Mälardalen
Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen
Annmarie Lund, Arboga i Centrum
Helene Pilerud, Arboga i Centrum
Lars-Erik Wige, Industriföreningen Västra Mälardalen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

Box 45
732 21 Arboga

Centrumleden 6

0589-870 00

0589-126 60

www.arboga.se
481-1667
utv.centrum@arboga.se

Bankgiro

Org. nr

212000-2122
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1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av minnesantecknare
4. Föregående minnesanteckningar/protokoll
5. Information från våra företag, företagarföreningar och kommun
6. Övriga synpunkter, förslag och information från medlemmarna
7. Mötet avslutas
1. Mötets öppnande
Anders Röhfors, mötets ordf. öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning
Ok!
3. Val av minnesantecknare
Annica Gustafsson
4. Föregående minnesanteckningar/protokoll
Till handlingarna
5. Information från våra företag, företagarföreningar och kommun
Vi kommer från och med detta möte inte protokollföra mötena utan införa
minnesanteckningar istället. Som tidigare utgår vi från en dagordning.
Saab
Bra år för Saab som satsar på utveckling framåt genom nyemission.
Saab Arboga hade också ett bra år 2018 affärsmässigt och märker av ett
ökat tryck på underhållssidan, men även ny teknik tar plats.
Ett medvetet miljö- och klimattänk har minskat
energiåtgången/kostnaden med mellan 5-10%.
Fortsatt utvecklande samarbeten med skolan, som ex. grundskolans
äggfallet, Ung Företagsamhet, Teknik College med Teknik för tjejer och
Saab Tekniska Gymnasium som inför årets intagning har rekordmånga
sökande till programmet på Vasagymnasiet.

3 (4)

Ett medskick till kommunen är att det är ont om parkeringsplatser på
långtidsparkeringen när man dagtid vill ställa bilen och ta tåget.
Klöver Dam Västra Mälardalen
Har nu fler än 40 medlemmar och fler medlemmar på gång in.
Medlemsaktiviteter 1-2 gånger i månaden.
LRF
Stora utmaningar för många lantbrukare efter förra årets torrperiod. Men
många lantbrukare samverkar för att hitta lösningar på uppkomna
problem.
”Bonde på stan” kommer genomföras som tidigare sista lördagen i
september.
LRF är emot att bebygga jordbruksmark som har odlingsvärde, men har
inget emot att det byggs på mark som inte har det.
Föreningen gör mycket på nationell nivå och behöver bli bättre på att
berätta om det.
Vid bränderna i somras hjälpte många bönder till, vilket var en ovärderlig
hjälpinsats.
Företagarna Västra Mälardalen
Dags för första årsmötet i nya föreningen. Ny styrelse ska tas fram och där
ska ingå företagare från både Arboga och Köping, lika många från de båda
orterna.
Det har tillkommit flera nya medlemmar till föreningen från både Arboga
och Köping.
Leif tar med sig frågan om vem som kommer ingå i näringslivsrådet efter
genomfört årsmöte.
Arboga kommun
Arboga kommun deltog på SBA-konferensen i Stockholm som hade fokus
på etablering. Tillsammans fick kommunerna i Västra Mälardalen berätta
om det samarbete som genomförs och bl.a. om hur vi arbetar med
etableringsfrågor tillsammans.
Ökat antal elever på Vasagymnasiet som genomför ett UF-år och många
som söker till Vasagymnasiet inför läsåret 2019/2020.
Ny YH-utbildning till Arboga och Högskolecentrum, systemingenjör.
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Kommunerna i Västra Mälardalen genomför tillsammans SKL:s
utbildning ”Förenkla helt enkelt”, vilken kommer på pågå under hela år
2019.
I samverkan med ViS (Västra Mälardalen i Samverkan),
Handelskammaren Mälardalen och HR-nätverket i VM, arbetas det med
ett ”Arbetsgivarvarumärke”.
Arboga kommun växer, högst befolkningsökning i länet (procentuellt
befolkning), nu 14 158 invånare. Ökningen består av många barnfamiljer
vilket gör att trycket på förskola och skola ökar. Den största inflyttningen
är från andra län i Sverige.
Uppstartat arbete med Stadskärnan, först ut är samverkan med AiC,
Arboga i Centrum.
Arbetet med Herrgårdsbron kommer pågå i ca.3 år och kommer ge
trafikpåverkan.
Bokslutet blev positivt för Arboga kommun för år 2018, utmaningen är att
fortsätta ha positiva resultat när kommunen växer.
Dom två pågående byggnationerna av ett nytt vård- och omsorgboende
samt ny förskola fortlöper enligt plan. För att följa vad som händer i
Arboga gällande bygg- och bostadsprojekt gå in via länk:
https://www.arboga.se/bygga-bo--miljo/arboga-vaxer.html
6. Övriga synpunkter, förslag och information från medlemmarna
Till nästa möte med Näringslivsrådet som är den 10 maj bjuds Stefan
Larsson, Optoga AB in.
Bifogar presentation som visades på Rotary Arboga, ”Statistik året som
gått – 2018”
Tips, ny webbsida för ViS, gå in via länk:
https://vastramalardalen.se/
7. Mötet avslutas
Nästa möte fredag 10 maj kl.08.00-10.00
Plats återkommer vi med

Vid tangenterna/pennan
Annica Gustafsson

