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Plats och tid Café Centrum, Stora Torget Arboga, kl. 08.00–10.00 
  
Närvarande Anders Röhfors, kommunalråd(M) 

Andreas Silversten, oppositionsråd (S) 
Jessica Öberg, Saab AB 
Mia Hultgren, TBO-Haglinds 
Carola Andersson, Klöver Dam Västra Mälardalen 
Helene Pilerud, Arboga i Centrum (AiC) 
Lars-Erik Wige, Industriföreningen 
Fredrika Norman, Sparbanken Västra Mälardalen 
Mikael Bohman, Västra Mälardalen i Samverkan (ViS ) 
Tobias Gillberg, näringslivschef Arboga kommun 
Helene Wäfors, assistent näringsliv/turism Arboga kommun 
Anders Neuman, tillförordnad kommundirektör Arboga kommun 
Gäster, Eva Carlstedt Ståhl förbundschef, Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund och Ann-Marie Fredriksson, samhällsbyggnadschef, 
Arboga kommun 
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1. Mötets öppnande  

Anders Röhfors, mötets ordförande öppnade mötet 

 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Helene Wäfors 

4. Föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningar från Näringslivsrådets möte den 24/4 2020 

läggs till handlingarna. 

5. Inbjudna Eva Carlstedt - Ståhl VMMF och Ann-Marie 
Fredriksson Arboga kommun 

Eva Carlstedt-Ståhl chef för myndighetsförbundet berättade om att 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund arbetar med 

myndighetsfrågor som bygglov, tillsyn, miljökontroller med mera. 

De mäts av SBA-NKI (ligger på 2:a plats av 60 kommuner) och 

Svenskt Näringsliv men gör också en egen enkät sedan 4 år tillbaka. 

De arbetar med projektet ”Förenkla helt enkelt” och jobbar med att 

komma fram till en handlingsplan utifrån förbättringar som till 

exempel bättre hemsida, hur upplevs man i bemötandet, e-tjänster, 

mera klarspråk och tydlighet (komma ifrån krångligt 

myndighetsspråk). De har många ärenden i år. Många som vill 

bygga om och bygga till ett sådant här år då man håller sig hemma i 

stället för att resa. 

Ann-Marie Fredriksson chef för samhällsbyggnadsenheten på 

Arboga kommun berättade att de är en ny enhet sen 

omorganisationen av Tekniska förvaltningen. Samhällsbyggnads-

enheten ligger under Kommunstyrelseförvaltningen. De arbetar med 

Strategiska samhällsbyggnadsprocesser. Till exempel översiktsplan, 

detaljplaner, köper och säljer mark, upplåter mark, kartframställan 

och GiS, namnsättning av gator och kvarter, lägenhetsregistret, 
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klimatstrategi med mera. Arbetar också med e-tjänster och jobbar 

med att få en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Har kommit 

långt med att digitalisera detaljplaner. Arbetar med Sätra framöver 

både norra och södra delen. Till vintern påbörjas gatuarbete i den 

nordvästra delen av Sätra. Försäljning av tomter till våren. Den 

nordvästra delen är tänkt för handel, restauranger och småindustri. 

Den södra delen till tyngre industri.  

 

6. Information från våra företag, företagarföreningar 
och kommun 

 

Saab  

Halvårsrapporten togs emot bra. Saab är starkt på militärsidan, god 

efterfrågan. Tufft på den civila marknaden. Inga 

korttidspermitteringar. Har inte sökt stöd från staten då man är så 

stark på den militära sidan. Inga varsel, flyttat personal till olika 

behov. Inga stora utbrott av covid-19. Fortsätter rekrytera i Arboga 

såsom sektionschefer och ingenjörer. Är glada för att ha kunnat 

erbjuda 30 sommarjobb till ungdomar. Är oroade över att det är så få 

sökande till Saabgymnasiet detta år 5-6 st. Förra året var det 32 st.  

Vasagymnasiet är en bra skola med bra lärare, så viktigt ta reda på 

varför.  

 

TBO-Haglinds 

Tuffar på med 80 % kapacitet. Flyttat om personal, tar inte in någon 

extra personal. Tycker att det är ett problem då deras personal måste 

vara hemma på grund av snäva restriktioner på förskolorna.  

 

Sparbanken Västra Mälardalen 

Många företag är drabbade av krisen och påverkade på olika sätt. 

Men det finns även företag som går bra. I mars var det oroligt men 

nu kan man se att de flesta har klarat krisen hittills väldigt bra. 

Banken har avsatt 12,5 miljoner för regional utveckling och bland 
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annat stöttat föreningslivet som idrott och kultur till exempel. I 

Arboga har man till exempel sponsrat badarmband under sommaren 

på Ekbacksbadet. 

 

ViS 

Ser att det finns god efterfrågan på bostäder. Fler vill flytta till Västra 

Mälardalen. Bostadspriserna stiger. Vi behöver en bredd av 

bostadstyper. Finns goda förutsättningar. 

Industriföreningen 

Tunga industrier hade det mycket oroligt när pandemin bröt ut i 

mars. Sakta har det blivit bättre. Totalt sett en ganska positiv 

utveckling men några har gått riktigt dåligt som SECO till exempel. 

Tunga och lätta fordon nästan tillbaka på samma nivå som i februari. 

Teknikcollege överlag i Sverige har färre sökande till utbildningarna 

men Ullvigymnasiet har en motsatt trend där alla platser är tillsatta. 

 

Klöver Dam  

Har fortsatt med att träffas minst en gång i månaden. Mycket viktiga 

träffar i dessa tider. Man stöttar varandra. Inget företag har gått 

omkull men man har fått ställa om sina verksamheter på olika sätt. 

 

Arboga i Centrum  

Flera medlemmar har det tufft. Primärt är det svårt att få tag på 

varor. Leveranserna fungerar dåligt. Båttransporter kan ta 6-8 

veckor. Sommaren har varit bra. Mycket turister (ej från utlandet 

men mycket svenska turister). Många köpingsbor upptäcker Arboga 

men det behövs parkeringar och parkering som man kan stå längre 

än 2 timmar på. De statliga stöden riktar sig inte till småföretagen 

men hyresrabatterna har varit bra.  Nytorget mycket stökigt, 

misshandel med mera. Något behöver göras. 
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Arboga kommun 

Anders Neuman Arboga kommuns ekonomichef och för närvarande 

tillförordnad kommundirektör. 

Redan innan pandemin hade hela offentliga sektorn ekonomiska 

utmaningar och så även Arboga kommun. Detta mycket beroende på 

de demografiska förändringarna med fler barn och framförallt fler 

äldre äldre. Det är i dessa åldrar det kostar mer pengar för 

kommunerna att bedriva sin verksamhet och det innebär att 

kostnadstrycket ökar. Detta innebär också utmaningar vad gäller 

lokalbehov. Ekonomin under 2020 är i balans för kommunen med ett 

överskott på cirka 25 miljoner kronor (budget 10 mkr). Detta mycket 

beroende på nya statsbidrag med anledning av pandemin. Dessa 

bidrag är större än det skattebortfall kommunen får pga pandemin. 

Inför 2021 ser det just nu ut att bli svårare att klara ekonomin, det 

finns just nu obalanser på cirka 20 miljoner kronor i verksamheten. 

Det är också stora svängningar i ekonomin just nu då även 

kommunen är beroende av konjunkturen. 

Tobias Gillberg, näringslivschef 

Bifogat finns ett dokument med de punkter som Tobias skulle tagit 

upp på mötet men som inte hanns med. Dokumentet skickades ut 

efter mötet till alla deltagare. 

7. Övriga synpunkter, förslag och information 

• Det behövs uppföljning återrapportering av frågor som tas 

upp i detta forum. 

• Elförsörjningen är en viktig fråga för att få hit etableringar. 

Kan vi jobba proaktivt med att säkra kapacitet till Sätra eller är 

det helt beroende av konkreta etableringar? 

• Industriföreningen och företag vill bli inbjudna till 

Förebyggande rådet för att fortsätta diskussionen kring hur 

vår stad kan bli tryggare och trevligare för alla invånare. 

• Var fortsatt försiktiga pandemin är långtifrån över. 

• Anders Röhfors kommer att bjuda in Saab med flera till ett 

möte om Saab tekniska gymnasium (STG). 
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•  

 

 

Nästa möte fredag 20201120 kl.08.00-10.00. 

Plats, meddelas senare 

 

8. 

Möte avslutas 

 

 

 

Arboga den  

 

 

Anders Röhfors  Helene Wäfors 

Ordförande   Minnesantecknare 

 


