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1. Mötets öppnande  

Anders Röhfors, mötets ordförande öppnade mötet 

 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Annica Gustafsson 

4. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna. 

5. Inbjudna 
Stefan Persson, Kommunpolis och Andreas Ahlsén, 
Säkerhetssamordnare  
 

Stefan Persson, kommunpolis i Arboga har Arboga som 
arbetsområde. Arbetet som kommunpolis gör han till stor del i 
samverkan med Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare i Arboga och 
Kungsör, ett samarbete som byggts upp under några års tid.  
Inom samarbetet tas lägesbilder fram, ett arbete som ständigt 
utvecklas och innebär bland annat att möten sker var 14:e dag.  
Lägesbildsarbetet ger bra beslutsgrunder, ett bra underlag för 
kraftsamling och för bra effekt i arbetet, agera där det bäst behövs. 
Förutom lokal lägesbild träffas samtliga i lokalpolisområdet och 
delger varandra information. 
 
Samverkansarbete sker mellan polis, säkerhetssamordnare, kommun 
och kommunens fastighetsbolag varje vecka i ett nytt system, 
Embrace. Det finns ett antal informatörer på enheter inom 
kommunen och kommunens bostadsbolag som rapporterar in 
otrygghet och skadegörelse till systemet som synliggör 
återkommande problem. Detta är ett bra arbetssätt för att kunna ha 
ett bra förebyggande arbete. Normalt stannar mycket information 
hos aktörer, nu kommer informationen fram till Stefan och Andreas 
som kan fånga in informationen och lägga till i lägesbildsarbetet.  
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Ett systematiskt arbete görs med kartläggning och att försöka hitta 
orsaker för specifika händelser.   
Viktigt få till fler kameror, ett påbörjat arbete som avskräcker 
skadegörelse.  
 
Andreas arbetar där det behövs inom kommunen. Ett viktigt arbete 
är att skapa relationer med företag, organisationer och kommunens 
olika verksamheter för att få till ett informationsutbyte. 
  
Stefan och Andreas har tillsammans bland annat 
haft säkerhetsutbildningar som genomförts tillsammans med 
handelsföretag både i centrum och i Handelsområde Sätra. 
Brottsförebyggande möten har genomförts/genomförs i område 
Sätra, Norra Ågatan och Centrum. 

 

6. Information från våra företag, företagarföreningar 
och kommun 

Saab  

Flyg på kommersiell sida går nedåt.  

Beroende på otydlighet i 3.e kvartalsrapporten reagerade marknaden 

negativt. 

I Arboga ”tuffar” verksamheten på och företaget arbetar aktivt med 

att inte få in covid-19 smitta inom personalstyrkan.  

Företaget välkomnar medarbetare att arbeta på plats men med 

möjlighet att arbeta hemifrån, viktigt att säkra upp för dem som inte 

kan arbeta hemifrån.  

Situationen är hanterbar då många kreativa och kloka medarbetare 

hittar nya lösningar gentemot kunder och för att hålla verksamheten 

igång. Tryggt i Arboga. 

 

Klöver Dam  

Klöver Dam rullar på med digitala möten och har 40-tal medlemmar. 

Samarbetar så gott det går tillsammans, tufft för många 

småföretagare.  
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Sparbanken Västra Mälardalen 

Varierat läge i regionen, Industrin generellt går bra. Finns viss oro 

för bemanningssituationen framåt och eventuella störningar för 

komponent och materialförsörjning med anledning av covid-19. 

Butiker och restauranger har gått nedåt, även besöksnäringen har det 

tufft och utifrån de senaste restriktionerna blev det helt ”dött” för 

många inom handeln och vi ser gärna att fokus riktas till att handla 

lokalt inför julen. Tips för er som kommer köpa julklappar till 

personal, köp det lokala, digitala presentkortet som finns via Västra 

Mälardalen Handel. En möjlighet att stötta den lokala handeln. 

Ännu inte många förfrågningar kring nya amorteringsbefrielser. 

Det går bättre än förväntat för många och en fantastisk 

företagsamhet i regionen som anpassar sig efter rådande situation. 

Det blir stor påverkan i banklokalen då banken försöker minska 

fysiska möten och styra om till digitala möten. Vid behov stoppas 

besökare i dörren för att minska möjlig smittspridning.  

TBO  

Fortsatt ganska stabilt, tuffar på med 75% kapacitet. 

Långa handläggningstider för bygglov, upp till 4 mån ute i landet. 

Arbetar just nu med 3 personer kort, ännu inte återanställt. 

 

Ny teknisk lösning kommer möjliggöra hemarbete för dem som kan 

och inte behöver vara på plats. Företaget beräknas göra ett ok. år 

resultatmässigt. 

Industriföreningen Västra Mälardalen 

Föreningen är huvudman för Teknik College och går nu in i en åter- 
certifieringsperiod fram till februari år 2021, vilket innebär att gå 
igenom hur samverkansarbetet ser ut nu och hur arbetet ska se ut 5 
år framåt. 
Viktigt att en återcertifiering genomförs och att få fram ett 
samverkansavtal mellan Industriförening och Västra Mälardalens tre 
kommuner, inom ramen för samarbetet med Teknik College. Arbetet 
har påbörjats med att skriva ett förslag till samverkansavtal och om 
kommunerna är beredda att skriva på ett avtal behöver det komma 
ut innan jul för påseende. Om vi inte är eniga bör gemensam träff 
genomföras för att komma vidare. 
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Arboga kommun 

Covid-19, mycket samtal med företag där en referensgrupp skapats 
för få en aktuell och uppdaterad lägesbild av Arbogas näringsliv. 
Arboga kommun rapporterar veckovis till Länsstyrelsen. 
 
Som vi hört tidigare är det stabilt för industri/tillverkning, men flera 
företag har material och personalproblem. 
Flera ser även nya möjligheter med ökad digital kontakt och med 
digitala lösningar.  
 
 
Besöksnäringen drabbas hårt då affärsresenärer ställer in, 
restauranger får julbord avbokade, vilket inte alls är bra.  
För handeln är det delvis helt dött, tog tvärstopp när senaste 
restriktionerna kom. Många har börjat med speciallösningar, men 
ändå väldigt oroliga.  
Nygatan och parkeringsplatser är en stor oro, särskilt då 
möjligheterna att parkera på Gropgården försvann. 
 
Så gott som tomt i Rådhuset. ”Covidpressat” inom skolan.  
En ökande smitta i Arboga där antal smittade i åldern 60-69år ökar 
mest.  
  
Turistbyrån arbetar med att ”Hur göra Arboga till en mysig stad i 
juletid trots coronatider”. Målet är att försöka skapa en mysig 
atmosfär, med ljussättning, ljudsätta(lördagar) och utspridd 
torghandel. Det är viktigt få ut information från handeln om att 
handla tryggt. Samverkar med Köping och Kungsör kring lokal 
handel. 
 
 På område Handelsplats Sätra NV är avverkningsmaskiner snart 
igång. Flera intressenter har hört av sig om intresse för nya området. 
Information och försäljning kommer påbörjas när allt är på plats, 
priser tomtgränser med mera. 
 
Byggnationer på gång, bland annat på Gropgården. 
Utifrån funderingar om parkeringssituationen i Arboga och p-platser 
så visar det sig att det finns 600 p-platser centralt i Arboga.  
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Nya förskolan invigd med 175 platser.  
 
Start för nya vård-omsorgsboendet med 80 platser i mars. 
 
Ny grundskola pågång, påbörjad förstudie av ny Gäddgårdsskola.  
 
 
Anders Röhfors tackar för möten med rådet och meddelar att Jonna 
Lindman kommer delta framöver istället för Anders. 

 

 

 

7. Övriga synpunkter, förslag och information 

Förslag till mötestider skickas i mejl med minnesanteckningarna. 

 

Inga övriga synpunkter, förslag eller information. 

 

8. 

Möte avslutas 

 

 

 

 

Arboga den  

 

 

Anders Röhfors  Annica Gustafsson 

Ordförande   Minnesantecknare 

 


