
  
MINNESANTECKNINGAR 1 (7) 
Mötesdatum  

20210917  

Näringslivsrådet 

 

 

 

 

 
 

Plats och tid Digitalt, Teamsmöte, kl. 08.00–10.00 
  
Närvarande Jonna Lindman, kommunalråd(M) 

Mikael Bohman, Sparbanken VM, ViS 
Åsa Björklund, Sparbanken VM 
Ann-Marie Lund, Byggnadsfirma Lund 
Carola Andersson, Klöver Dam   
Jessica Öberg, Saab 
Lars-Erik Wige, Industriföreningen VM 
Tomas Karlsson, kommundirektör 
Tobias Gillberg, näringslivschef 
Annica Gustafsson, näringslivsutvecklare 
 
 

  
  
 
 
 

Innehåll 

Ärende Sida 

1. Mötets öppnande ......................................................................................... 2 

2. Godkännande av dagordning .................................................................... 2 

3. Val av minnesantecknare ............................................................................ 2 

4. Föregående minnesanteckningar ............................................................... 2 

5. Information från våra företag, företagarföreningar och kommun …...2-7  

6. Mötet avslutas……………………………………………………………...7 



  
MINNESANTECKNINGAR 2 (7) 
Mötesdatum  

20210917  

Näringslivsrådet 
 

 

 

 
 

  

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. Information från våra företag, företagarföreningar och 
kommun 

Västra Mälardalen i Samverkan och ViS AB 

ViS AB är nytt och aktiverat. Bolagets huvudsyfte är att arbeta med 

utvecklingsfrågor inom tre huvudområden, attraktionskraft, boende 

och näringsliv. Kommer fortsätta med attitydarbete m.m. Målet, att 

få delaktighet och ett starkare Västra Mälardalen.  

 

Det finns fantastiska investeringsplaner hos företag i regionen men 

svårt att nyrekrytera.  

Fokus på boende. Nytt mål är att nå 1000 nya bostäder räknat från 

20201231 – 20251231. Tidigare målsättning som var att bygga 800 nya 

bostäder fram till 20201231 har uppnåtts. 

 

När det gäller näringslivet, ökat helhetsperspektiv önskas utifrån 

företagsbesök för gemensam målbild. Stärka arbete som redan görs 

och arbeta för ytterligare etableringar. Nu är regionen beroende av 

ett fåtal större företag. Arbeta för att bejaka nyföretagande och 

företagsamhet. 

Energiförsörjningen förhindrar etableringar, elkraft en brist. 

Handelskammaren är inkopplad.  
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Styrelsens i ViS AB består av: 

Sara Schelin, Köpings kommun 

Tomas Karlsson, Arboga kommun 

Claes Urban Boström, Kungsörs kommun 

Lars Erik Wige, Industriföreningen Västra Mälardalen 

Mathias Axelsson, Företagarna Västra Mälardalen 

Denny Hedenström, Sparbanken Västra Mälardalen 

Mikael Bohman, Sparbanken Västra Mälardalen. 

 

Johanna Ericsson och Jens Soneryd är kontrakterade. Andreas 

Forsberg hoppas kunna knytas som kontrakterad. Åsa Nilsson har 

hand om admin. 

Total ram 37,5 miljoner varav 10 miljoner i personella resurser.  

För dialog med Leader om uppväxling.  

 

19/10 i KBS, Köping Bad och sport, har ViS AB världspremiär för 

saker i Västra Mälardalen. Bussar ordnas, kl.19-21. 

(Visat bildspel bifogas) 

Industriföreningen Västra Mälardalen 

Ett gott läge i regionen. Två områden som är ett mantra från 

näringslivet är den framtida kraftförsörjningen och då inte enbart att 

det är för lite elförsörjning samt att bygga en etableringsstrategi. 

Vilka behov finns? Kalkylen går inte ihop. 

Näringslivet är överens, behov av att växla upp. Samverkan sker 

med olika organisationer och det är viktigt med samma retorik. 

Hitta ett sätt att prata om frågorna och behov att driva dessa. När det 

gäller elförsörjning kommer inte Mälarenergi lösa detta åt oss. Kan 

bli utflytt av företag.  

Viktigt prata ihop oss så det inte kommer ut information som inte 

borde komma ut och som exempelvis når huvudkontor. Det kan leda 

till mindre eller inga investeringsprogram alls. 

 

Bra teknikprogram i Västra Mälardalen och bra samverkan.  

 

Vara noga med signalvärden när det pratas budget inom 

kommunerna.  

Önskar samtal om politikens målbild över Arboga, hur ska samhället 
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växa, vilken målbild finns. Vi har intresse och vill förstå. 

 

Nyrekryteringarna är viktiga för fortsatt utveckling. 

Saab 

Saab i Arboga har fortsatt stabilt läge och bra orderingång. Fortsatt 

rekryteringsbehov framåt, men utmaning att få personer att vilja ta 

anställning i Arboga. Viktigt att kunna leverera så personer som tar 

anställning och väljer att bosätta sig i Arboga har möjlighet till en 

sjyst livsstil. 

Fortsatt dialog med Gymnasiet-STG. Arbetar med att få en 

fungerande grupp för aktiviteter som genomförs av Saab. Åk.1 och 

Åk.2 kommer genomföra dessa aktiviteter tillsammans i Sverige och 

utomlands. Känns positivt. 

Energiförsörjning, tillsatt fokusgrupp och det har tidigare gjorts en 

studie om att bli mer hållbara, klara egen försörjning till viss del. 

Utmaning med två elnät, ett särnät på området och Mälarenergi fram 

till tomtgräns. Kan kommunen hjälpa till med hantering av frågan? 

För fortsatt dialog med Fortverket som äger berget och hur det 

kommer fortsätta användas nu när Tornet köpts in. Positivt för 

Arboga. 

  

I måndags besök av CFO, Christian Luiga. Fortsatt viktigt att få 

koncernledning hit till Arboga för att bygga förtroende. 

Mitt i stor ombyggnation som berör 550 personer.  Två stora 

byggnader renoveras. I mars sker inflyttning i nya fräscha lokaler. 

 

Sparbanken Västra Mälardalen 

Går in i höst med mycket affärer både privat och företag, flera 

fastigheter.  

Företagen nöjda med kommunens hantering och det upplevs smidigt 

att prata med kommunen. Banken fungerar gärna som nav så det 

fungerar. 

Omorganisation, Arboga och Kungsör drivs nu som en enhet. Viktigt 

att finnas kvar på alla tre orter. 
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Byggnadsfirma Lund 

Glada för ”Business as usual”, gick snabbare än väntat. 

Vi tror på Arboga, bygger 6 villor på Brattberget vilka gick snabbt att 

hyra ut. 

Det ska bli intressant att se hur det går med uthyrningen för de 40 

nya lägenheter som byggs på Gropgården av Sturestaden AB där 

Byggnadsfirma Lund är delägare. Utifrån det kan framtida planer 

baseras om ev. ytterligare nybyggnation. 

Anställer fler personer, ny personal på plats.  

Sätra, vi har mycket butiker i stadskärnan och vad händer med 

centrum? Det finns viss oro. Handeln går ner i centrum om det blir 

för stark handel vid Sätra. 

Energiförsörjning är ett problem, och/om lagstiftningen säger att vi 

behöver ha ladd-stolpar, viktigt att lösa. 

BRÅ, polisen är på hugget, vi får snabb hjälp, bra! 

 

Klöver Dam 

Fortfarande möten regelbundet, svårt få engagemang då många 

småföretagare haft det tufft. Vi hjälper varandra. 

Finns viss oro för handelsetableringar vid Sätra 

 

Arboga kommun 

Vi tror på Arbogas framtid. Stor tillförsikt för kommunen, ekonomi i 

balans.  

Stark verksamhetsapparat, mycket som uträttats trots pandemi. 

Känns som organisationen har mod. Byggnation och boende kommer 

leverera tillväxt. Förskolor byggs och grundskola kommer byggas. 

Beslut under hösten för ny grundskola. 

Arbetar med konsekvenserna av pandemin som arbetslöshet, 

försörjningsstöd och utbildningsbehov. Genomför ett nytt projekt 

som innebär att migrera skolförvaltning och socialförvaltning för att 
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kunna fokusera på att komplettera utbildningar och skapa 

förutsättningar för att få ner arbetslösheten med riktade insatser. 

Tillväxt, hoppas stort på etableringar på Sätra nordväst. Gott om 

intressenter. En viktig del av Arbogas utveckling. 

Det är 13 nya tomter på Sätra, arbete pågår och tidsplan håller. 

Just nu finns 16 intresseanmälningar och nya förfrågningar kommer 

in. Inte så många stora med många arbetstillfällen tillsammans. 

Annons ute i två fastighetstidningar. 

Elförsörjning, kommunen kan ta emot normala etableringar. 

Förstärkningsarbete pågår för ytterligare kapacitet till Sätra. 

Sätra nordväst kan erbjuda mellan 1-2 MW, räcker till relativt stora 

anläggningar. Leveranstid 1,5 - 2 år för tillgång till el och 6 mån för 

beställning av transformator. 

Marieborg möjligt med 5MW inom 1,5 - 2 år.  

30kV ansökan inlämnad, tar 1,5 - 2 år innan ansökan behandlas, 

mycket beroende på markägare och avtal. Ytterligare större kapacitet 

ligger ännu längre fram. 

Trygghetsnätverk, närmast i tur är område Bensingatan. Företag i 

området träffas med säkerhetssamordnare, Polis och kommun. 

Tidigare områden som har haft träffar är Sätra, Centrum och Norra 

Ågatan. 

 

Då det finns intresse från företag att delta i BRÅ-möten skickar 

Tobias datum för möten till Industriföreningen VM. 

 

Fastighetsägarmöten genomförs där säkerhetssamordnare och Polis 

är med. Flera frågor tas upp som utsmyckning, belysning och 

trygghetsfrågor. 

Morgonsoffan nästa gång har byggtema. Reportage görs och det 

kommer bli en intressant morgon. Idé finns att marknadsföra soffan 

mot Stockholm.  

Stadskärnan, samarbete med AiC att tillsätta en person som arbetar 

med utveckling av handeln. 
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VM-festen på gång 28/10, stort antal Arboga företag med. Möjlighet 

ges till restauranger att visa festen live på TV-skärm. 

FG-Auto nominerad till nybyggarpris, en av tre till regionfinal. 

Turism, en bra sommar många besöksrekord, Herrfallet +30%, 

Dockan går bra och likaså inne i centrum. 

Handelsindex har ökat.  

Turistbyrån kommer enbart ha sommaröppet. Samverkan kommer 

ske via Infopoints övrig tid samt att webbinformationen utvecklas. 

Samverkan sker med större besöksmål. 

Gräs Hörnlund kommer öppna upp sin park. 

 

Trygghetsvandring 28/10.  Inbjudan skickad till AiC och 

fastighetsägarnätverket 

 
6. Möte avslutas 

Nästa möte fredag 19 november 2021 

 

 

Arboga den 17 september 2021 

 

 

Jonna Lindman  Annica Gustafsson 

Ordförande   Minnesantecknare 


