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1. Mötets öppnande  

Andreas Silversten, mötets ordförande öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Annica Gustafsson 

4. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna. 

5.Fokus etablering, företag och boende 
Samuel Strömgren ny näringslivschef i Arboga kommun 

presenterade sig och några av sina tankar kring Arboga. 

 

En ”panel” bestående av Anders Neuman, Eva Carlstedt Ståhl, 

Magnus Andersson, Ricardo Dojorti och Samuel Strömgren förde 

dialog kring etableringsfrågor, företag och bostadsbyggande. 

Frågor som togs upp: 

Elkraftssituationen 

- Nya elkraftsledningar ska dras och kommunen funderar på att ha 

en medborgardialog med markägare och övriga berörda. 

- Information gavs om läget för vindkraft och solceller. 

- Elkraftsförstärkning sker nu till Sätraområdet. 

- ”Offgrid” lösning tillsammans med fler kommuner och företag, kan 

det vara en framtida lösning.  

 

Etableringsstrategi och etableringsområden 

- Att ha en långsiktig strategisk inriktning gällande detaljplaner och 

övrigt arbete. 

- Viktigt ha med klimatförändringens påverkan, exempelvis stora 

mängder regn.  
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Bostäder 

- Antal bygglovsärenden minskar med 14%. Mycket mindre ärenden, 

ex. eldstäder med mera. Bostadsmålet kommer nog inte nås i år. År 

2020 – 2021 var det ett högt antal ärenden, nu är nivån tillbaka till år 

2019.  

- Viktigt med samverkan gällande bygglov och planer. Många planer 

är gamla och behöver uppdateras. 

- Använda näringslivet som part till att bjuda in för eventuella nya 

markköp. 

 

Arbetsmarknad 

- Kollektivtrafik och möjlighet till pendling, viktigt för Arbogas 

utveckling. 

- Bra arbetsmarknadssiffror för Arboga, bäst i Västmanland gällande 

unga. 

 

Kommunens attraktivitet 

- Viktigt med långsiktig strategisk inriktning för arbetet framåt.  

Även viktigt att bedriva befintlig verksamhet med god kvalitet i 

kommunen. Inte enbart målsättning att bli fler invånare utan att växa 

med antal medborgare utifrån att kommunen sköts bra.  

- Ett levande centrum. 

- Tillgång till parkeringsplatser. 

- Evenemang/evenemangsplatser, behov av samverkan och 

samordning. 

 

Näringslivsklimat 

- Viktigt med ett nära samarbete med befintliga företag. Det är stora 

utmaningar just nu. 

- Hur kan vi samverka då många hyresgäster är oroliga för hyra och 

höga elkostnader. 

- Bredband och digitalisering. 

- Ha ett näringslivsklimat i topp. Våga ta beslut och arbeta med 

frågor som kommer upp. 
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Näringslivsrådet 

- Roll och det ”nya” arbetssättet.  

- Idé att använda rådet som en remissinstans.  

- Samverkan är ett måste för hållbar utveckling inom många forum, 

näringslivsrådet är ett av dem. 

- Behov följa upp frågor som tagits upp i näringslivsrådet. 

- Byta ut punkt 6 till återkoppling från tidigare möten. 

- Använda punkt 5. till ”Strategiska samtal”. 

 

6. Information från våra företag, företagarföreningar och 
kommun (Punkten utgår) 

 

7. Möte avslutas 
Näst möte fredag 18 november kl.08.00-10.00 hos Combitech-Saab, 

Arboga Teknikpark. 

Mer information kommer då vi behöver registrera vilka vi blir en 

vecka innan mötet samt att ha legitimation med oss inför 

incheckning hos vakten, Kungsörsvägen 60. Därefter till  

besöksadress som är Kungsörsvägen 68. 

 

 

Andreas Silversten  Annica Gustafsson 

Ordförande   Minnesantecknare 


