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1. Mötets öppnande  

Jonna Lindman, mötets ordförande öppnade mötet 

 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Annica Gustafsson 

4. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna. 

5. Presentation av nya medlemmar i näringslivsrådet 
Ann-Marie Lund, presenterade sig. Representerar Byggnadsfirman 
Lund, arbetar med fastigheter främst i Arboga men även i andra 
städer. 

 

6. Information från Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund (VMMF) 
Eva Carlstedt Ståhl, myndighetschef VMMF, berättade att förbundet 

har 10-årsjubileum i år och informerade om läget just nu och de 

servicemätningar som är aktuella. 

Det är högt tryck på bygglov, en pandemieffekt med många mindre 

bygglovsärenden. Lagkravet för ett klart bygglov förutsatt att alla 

dokument som ska in är kompletta är 10 veckor och förbundet klarar 

det på 3 - 4 veckor, vilket är bra. Förbundet har även hand om miljö- 

och hälsoskyddsärenden samt livsmedelstillsyn.  

Tillsyn, den årliga avgiften skjuts fram, fakturor skickas ut i maj, 

under normala år sker fakturering i mars. Livsmedelsföretagen har 

fått information, samt att om det skett förändringar i verksamheten 

kan de uppdatera tidigare inlämnade uppgifter. Just nu sker 50% av 

tillsynen digitalt på grund av pandemin vilket fungerar bra. 



  
MINNESANTECKNINGAR 3 (7) 
Mötesdatum  

20210423  

Näringslivsrådet 
 

 

 

Förbundet fick uppdraget med trängseltillsyn där bland annat 

näringsverksamheter kontrollerads så avstånd hålls och att ingen 

trängsel uppstår, syftet är att vara informativa och hjälpa till.  

Efterhandsdebitering gällande livsmedelskontroll kommer enligt 

taget lagförslag börja att användas år 2022 eller 2023. Det blir den 

nya modellen, nu används fördebitering. 

I ett första skede gäller det enbart livsmedelskontroll. Men det kan 

bli inom fler områden i framtiden då många företag har en önskan 

om efterhandsdebitering. 

NKI-Insikt, servicemätningen offentliggjordes den 22 april och 

Arbogas NKI-resultat totalt blev 75, en bra nivå som varit stabil 

under några år. Myndighetsförbundet arbetar i både Arboga och 

Kungsör. Kungsör fick NKI-resultatet 79, vilket ger en rankingplats 

23 och Arboga hamnade på plats 76. Intressant då det är samma 

inspektörer och förbund men att det ger så olika resultat, något som 

kommer analyseras. 

Myndighetsförbundet genomför även en egen enkätundersökning 

till både privata och företag, då de anser det viktigt att alla kunder är 

nöjda. Enkäten skickas ut varje år till de som haft ärenden och nu 

gjordes det digitalt vilket gav en mycket bättre svarsfrekvens, 50%. 

Betyget blev 4.2 av 5.0 möjliga, ett bra resultat. 

Förbättringar som bland annat kommer göras är att ha bättre-E-

tjänster och förbättra information angående bygglov så kunden får 

en rimlig förväntan på tidsåtgång.  

Flera E-tjänster är på gång och några är redan på plats. Det är ett 

arbete som fortsätter ex. är det en robot ger direktsvar vilket kommer 

förbättra servicen.  

Energi och klimatrådgivning som förbundet har ansvar för i Västra 

Mälardalen samt Fagersta gäller nu för åren 2021-2022, information 

finns på webben, Energi- och klimatrådgivning - Arboga kommun 

(Presentationen som Eva visade, bifogas med minnesanteckningarna) 

https://www.arboga.se/naringsliv--arbete/starta-och-driva-foretag/energi--och-klimatradgivning.html
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7. Information från våra företag, företagarföreningar och 
kommun 

 

Industriföreningen Västra Mälardalen (IVM) 

(Lars-Erik skickade information via e-post) 

” Generellt gott läge för de allra flesta företagen. Samtliga har god 

ordning, beredskap samt åtgärder vidtagna kopplat till pandemin.  

Relativt gott order- och produktionsläge råder, visst 

anställningsbehov föreligger, oro kring brist på vissa komponenter 

och då främst inom fordonsområdet. 

IVM har genomfört sitt årsmöte och vi kommer att än mer kraftfullt 

fokusera på utveckling kring våra teknikprogram på Vasa och Ullvi, 

vi har ett bättre sakläge på våra program än föregående år men har 

lite oro kring behörighetsnivån och då kopplat till de som sökt till 

industriteknikprogrammet på Ullvi.  

Vi kommer att underlåtet genomföra en gemensam 

kompetensinventering och dito behov för kommande år, samt även 

pensionsavgångar och rekryteringsbehov. 

Våra teknikprogram har genomfört en återcertifierings period för 

TeknikCollege, vi väntar nu på formellt besked om vi blir 

återcertifierade för ännu en 5 års period.” 

 

Sparbanken Västra Mälardalen  

Bra aktivitet från företag, självklart tufft inom vissa branscher men 

andra rullar på. Många digitala möten mellan bank och 

företagskunder, fungerar bra. 

 

Västra Mälardalen i Samverkan (ViS) 

ViS styrelse har enhälligt beslutat om satsning och utveckling i vår 

region. Det finns en fantastisk potential i regionen och behov av att 

kraftsamla för att synas och ta position. Att ta vara på 

attraktionskraften och öka kunskapen om region Västra Mälardalen. 

Att skapa förutsättningar för fler bostäder, företag och invånare och 

att vi blir ännu fler ambassadörer.  
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ViS som består av näringslivsorganisationer, företag och de tre 

kommunerna Arboga, Köping och Kungsör har beslutat om att 

gemensamt kraftsamla för år2021-2025. 

Den tidigare målsättningen att nå 48 500 invånare har nåtts, vilket 

var drygt 5% ökning. Ny målsättning är att bli 50 000 invånare.  

Innan den förra målsättningen hade det under flera år inte varit 

någon nybyggnation av bostäder, men fram till nu har det byggts 800 

nya bostäder i Västra Mälardalen.  

 

Under de fem kommande åren kommer det satsas totalt 37,5 miljoner 

koronor, från medverkande företag, företagarorganisationer och 

kommuner. I summan ingår även arbetande timmar som värderas i 

kronor.  Tanken är att växla upp med regionpengar och andra EU-

medel. Siktar på att förädla befintliga medel till ca.50 miljoner 

kronor.  

(Presentation som Mikael hänvisade till bifogas med 

minnesanteckningarna.) 

 

LRF 

Det ser bra ut generellt.  

Vattendirektivet är genomgripande för många inom jord och skog. 

Det finns förslag som är långt framgångna men ibland helt 

orealistiska. Stora diskussioner om klimat och stor frustration från 

skogsägare hur riksmedia hanterar skogsfrågan. Otydlighet från EU 

leder till stor oro.  

När det gäller svar på samråd till Vattenmyndigheten, vem svarar? 

Kommunen har ansvaret att svara och VMMF har lämnat med 

synpunkter. 

Jordbrukspolitiken ska göras mer miljövänlig och oavsett tidigare 

miljöarbete ska minskningar ske med 50% oavsett tidigare nivå. 

Jämfört länder som inte gjort något tidigare blir det en tuff utmaning 

för Sverige som redan gjort en hel del.  
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Byggnadsfirma Lund 

Det är en tuff period för vissa lokalhyresgäster och då inom vissa 

branscher men Byggnadsfirman Lund försöker stötta då 

Coronautmaning är stor.  

Företaget bygger just nu villor för uthyrning på Brattberget då de 

tror på att det behövs ett val om att kunna hyra. Byggnadsfirma 

Lund har alltid med sig vad som är bra för Arboga när beslut fattas. 

 

Företagarna Västra Mälardalen 

Det finns viss oro från medlemmar med vad som händer vid Sätra 

och hur kommer det påverka centrumhandeln. 

 

Gällande upphandling vore det bra om information kom ut till 

företagen så att de kan ha koll på kommande upphandlingar. 

Då det är möjligt att bilda ”partnerskap” med andra företag för att 

kunna bli leverantör. 

 

Fråga ställd av företagarna gällande Polisens närvaro och om 

kameraövervakning. Frågan tas med till nästa möte med 

näringslivsrådet. 

 

Klöver Dam  

Inget nytt att rapportera, alla kämpar på. 

 

Arboga kommun 

Information från Näringsliv- och Turismenheten. 

Förbereder oss på hemesterfirare, förra året kom många fler besökare till 

våra naturområden samt till stadskärnan. Marknadsföring av Arboga 

kommer ske på ett liknande sätt som förra året. 

Svårt veta vilka evenemang som kan komma att genomföras till 

sensommaren och hösten. Turistbyrån kommer ha öppet från slutet av maj 

och över sommaren. Det kommer arbetas på ett nytt sätt med besökare från 

och med i höst då vi kommer ha färre personal på enheten som arbetar med 

turismen.  

Arboga hade ökat mest i Sverige i antal gästnätter för år 2020. 
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Fokus på Sätra och att sälja de nya 13 tomterna som nu är prissatta. Just nu 

förbereds mark och att skapa infrastruktur i område Sätra nordväst. 

Detaljplanen tillåter mindre industri och handel men fokus är på bilistnära 

tjänster. De som hittills visat intresse erbjuder bilistnära tjänster samt verkar 

inom industri och logistik. 

Området ska inte bli konkurrerande med centrum utan ett komplement. 

Etableringar vid Sätra kan ge flera arbetstillfällen och även bidra till att fler 

hittar in till centrum vilket leder till fler besökare, "Handel föder handel". 

Enheten arbetar med nätverksträffar, bland annat för fastighetsägare om hur 

vi kan arbeta tillsammans för att få fler etableringar etc. Även 

säkerhetssamordnare och Polis är inbjudna till träffarna då trygghetsfrågan 

alltid är aktuell. 

En ”Säkerhetsträff” kommer genomföras tillsammans med Polis och 

säkerhetssamordnare för Lantbruksföretag torsdag 19/5, då det skett en 

ökning av brott hos dem som bransch. 

Enheten kommer samarbeta tätare med företagarföreningen Arboga i 

Centrum gällande handelsutveckling och centrumutveckling. 

Arbogas, Kungsör och Köpings näringslivsenheter anordnar ”Anbudsskola” 

nästa vecka tisdag 27/4. Företagarna och Svenskt Näringsliv är med och 

svarar på frågor, vilket är ett första steg i fler möten gällande upphandling. 

Upphandlingsenheten arbetar med bland andra delad upphandling vilket kan 

gynna lokala företag. Det är viktigt för företag att vara med och se när 

upphandlingar kommer ut och även se till att företagen själva talar om att de 

finns och synliggör vilka tjänster/lösningar de har.  

Bra om/att företagarföreningar sprider information och uppmuntrar till att 

delta när det ordnas informationstillfällen.  

 

8. Möte avslutas  

Nästa möte fredag 17 september 2021 

 

Arboga den 27 april 2021 

 

 

Jonna Lindman  Annica Gustafsson 

Ordförande   Minnesantecknare 


