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1. Mötets öppnande  

Andreas Silversten, mötets ordförande öppnade mötet. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Helene Wäfors 

4. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna. 

5. Information från våra företag, företagarföreningar och 
kommun 

Arboga kommun 

• Näringslivsenheten arbetar med trygghetsfrågor tillsammans 

med säkerhetssamordnare och polis genom att ha 

återkommande möten tillsammans. Frågor tas upp om olika 

områden i kommunen som behöver prioriteras. Tobias och 

Andreas Ahlsen har besökt Ungdomsfullmäktige och fått bra 

input från ungdomarna om trygghetsfrågor. Det undersöks 

om samarbete med ordningsvakter i stan samt att få till en 

bättre miljö på station. Man ska där tillsätta ett råd bestående 

av fastighetsägare, polis, säkerhetssamordnare och 

näringslivsenheten för detta ändamål.  

• Stort intresse för tomter på Sätraområdet. Man får lämna en 

intresseanmälan för tomt på området. Sedan fördelas 

tomterna på ett lämpligt sätt. Några är på väg att skriva på. 

Det finns även intresse vid Marieborgsområdet.  

• Annica och Tobias (näringslivsenheten) har varit ute i skolor 

och informerat alla åttor som just nu har Näringslivsveckor 

för att höja kompetensen om företag och branscher i Arboga. 
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Visar bland annat film, om framtidsyrken i kommunen. Det 

har varit mycket uppskattat.  

• Näringslivsenheten som är sammankallande för 

Fastighetsägarnätverket har till nästa möte bjudit in 

ljusdesigners för flera fastighetsägare vill satsa på permanent 

belysning av fastigheten och inte bara julbelysning.  

• Just nu planeras det för evenemanget Mysig julmarknad i 

Arboga som kommer pågå tre lördagar under december. 

Arboga i centrum är huvudarrangör men i samarbete med 

kommunen och föreningar.  

• Planering pågår om hur Turistinformationen ska fungera 

kommande sommar då vi nu inte har en helårsöppen 

turistinformation. Den kommer vara öppen juni-augusti. Det 

satsas även på Infopoints och fler digitala skärmar och en ny 

Visitsida. 

• Bokslutsarbete pågår. 

• Avrapportering av nya skolprojektet ”Ny Gäddgårdsskola”. 

Ingen projektering ännu utan nu finns förslag/vision på hur 

de ska se ut med skola vid silon eller skola på befintlig plats. 

Planen är att beslut tas i början på nästa år. 

Inspel från Näringslivsrådet är att kolla hur andra gjort till 

exempel Växjö som gör ett pilotprojekt med digitalisering i 

framkant och hållbarhet med mera. Gjorde man något 

liknande i Arboga kan det locka nya invånare. Jessica tar reda 

på mer och skickar en inbjudan till styrgruppen för projektet.  

• Detaljplan för Sturevallen- arbetas med en plan av vad man 

kan använda platsen till. 

  

Saab och Combitech  

• Fortsatt starkt läge och bra orderback. 

Söker folk och är alltid i behov av bra kompetens.  
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• Har just nu ett ombyggnadsprojekt för att öppna upp och göra 

mer flexibla arbetsplatser. Beräknas vara klart februari - mars 

nästa år.  

• STG full klass i år och man hoppas kunna genomföra 

utomlandsjobb i sommar  

TBO- Haglind 

• När året summeras har de sålts bra men att omsätta det är 

tufft. En stor kund är bostadsrättsföreningar i Stockholm och 

de flesta ärendena fastnar i Hyresnämnden. Tyvärr kan det ta 

upp emot två år innan ärendena gått igenom Byggnadsnämnd 

med mera. Detta gör att TBO tappar omsättningsmässigt 25% 

och det blir svårt att planera byggena. 

• Finns krav från moderföretaget att företaget ska växa. Man 

vill också växa men är trångbodda och behöver mer mark för 

att kunna bygga ut.  

Arboga i centrum 

• Aic jobbar på för fullt. Det har varit tufft för många 

medlemmar/butiker i coronatider. Har varit svårt att få 

gensvar från medlemmarna tidigare men nu börjar flera 

medlemmar vara på gång för att det ska hända fler 

evenemang.  

• Första evenemanget man haft sen restriktionerna lättade var 

Modevisning. Den blev jättelyckad, Arbogaborna var på topp 

och det blev bra försäljning efteråt. 

• Ett annat mycket lyckat evenemang var Arboga Halloween. 

Många på stan och många aktiviteter. Tänker satsa ännu 

större på detta nästa år. 

• Planerar för julen och att satsa på annonsering för julhandeln i 

stan. Att handla lokalt. Många handlar på hemmaplan på ett 

helt annat sätt nu än man sett tidigare. 
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• Planerar för Arboga möte i maj 2022 och tänker ett evenemang 

för hela familjen med scen på Stora Torget och aktiviteter 

kring detta.  

• Försöker få nya medlemmar men det är svårt att få ut 

information. Rony Marklund på butiken "Häst och Hund" ska 

jobba mer med AiC och får arvode för det. Detta kan göras 

tack vare samarbete, Arboga kommun och AiC. 

Medskick från Industriföreningen (Tobias informerar)  

• Haft årsmöte. Finns stor kompetensbrist och man arbetar på 

vad man kan göra åt den. Jobbar nära med Teknikcollege som 

fungerar mycket bra. 

• 250 pensionsavgångar de närmsta åren. Man behöver 

rekrytera 420 personer. Både ingenjörer, tjänstemän och 

verkstadsarbetare. 

• Leax på gång att börsintroduceras 

• Går bra för alla, det är tufft men det går bra. 

• Seco satsar på 3d-printer 

• En del problem med höga fraktpriser. 

  

Medskick från Vis ( Tobias informerar) 

Ett 5-års projekt för att befästa Västra Mälardalen. Näringslivsfrågor, 

kompetens, bostadsbyggande och marknadsföring prioriteras. 
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Medskick till nästa Näringslivsråd: 

• Fastighetsbytartjänst för äldre exempel från Södertälje tips till 

banken. 

• Studiebesök efterfrågas 

• Börja diskutera kontakt mellan skola och näringsliv därefter 

bjuda in rektorer till näringslivsrådet.  

• Se över formerna för rådet och arbeta fram ett sätt att kunna 

arbeta tydligare med frågor. 

 

6. Möte avslutas 

Mötesdatum för år 2022 kommer i mejl. 

 

Andreas Silversten  Helene Wäfors 

Ordförande   Minnesantecknare 


