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1. Mötets öppnande  

Jonna Lindman, mötets ordförande öppnar mötet. 

 

Jessica informerar om läget inom Combitech och Saab, både lokalt, 

nationellt och internationellt. I Arboga är det fokus på underhåll och 

kommunikation för de ca. 550 anställda. 

Det är hög kompetens inom företaget i Arboga, som har en central 

betydelse för hela verksamheten. 

Saab äger en stor del av fastigheterna i området och flera byggnader 

har fräschats upp för ökad attraktivitet, likaså utomhusytor för ökad 

trivsel.  

Viktigt att Arboga är attraktivt för att kunna anställa nyckelpersoner 

och att in- och utpendling fungerar bra. 

Företaget samarbetar med skolan lokalt inom olika åldrar, från 5 år 

och upp till gymnasiet. Saab har ett eget gymnasieprogram och är 

aktiva inom Teknik College.  

Saab är även engagerade i Ung Företagsamhet som skapar 

initiativförmåga hos unga. 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Annica Gustafsson 

4. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna. 

5. Strategiska samtal 
Samuel tillsammans med Jessica, Jonna och Andreas har en panel om 
nuläge och framtid utifrån Jessicas information om nuläget för 
Combitech-Saab. 
Frågor som diskuterades: 
 

El kapacitet 
- El kapacitet nu 25MW till 80MW när ny 130 kV ledning är på plats. 
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Etablering 
- Behålla företag och få fler att etablera sig. 
- Viktigt med flera företag som har bredd inom teknikspetsområden, 
teknik i framkant är viktigt för befintliga företag för att kunna 
utvecklas. "Teknikkluster", teknik föder teknik. 
-  Viktigt med utbildningssamarbeten tillsammans med 
Universitet/Högskola, med flera.  
Triple Helix regionalt, där samverkan sker mellan näringsliv, 
universitet/högskola och det offentliga skapar innovation. 
 
Rekrytering 
- Rekrytering av personal med teknisk höjd till Arboga, hur kan 
Arboga vara attraktivt för hela familjen som eventuellt funderar på 
att flytta till Arboga? 
- När företag/organisationer anställer bör de vara behjälpliga vid 
"familjerekrytering", det underlättar inflyttning. 
 - Viktigt med hållbarhet. Nästa generation ställer mycket högre 
krav, vad innebär det, vad bör vi göra för att attrahera som 
arbetsgivare? 
- Fortsätta samverka med skolan för ökat teknikintresse hos unga. 
 
Attraktivitet 
- Viktigt för kommunen att ha en aktiv bostadsplanering. 
- Attraktiv miljö viktig, attraktiv plats med föreningsliv och 
kulturutbud samt aktiviteter/evenemang.  
- Bra skolor, synliggöra "smultronställen", visa våra styrkor som är 
fördel mot större städer.  
- Snygga upp i stadskärnan. 
- Lyfta fram vår fantastiska miljö, naturreservat och närhet till sjöar.  
- Närheten till våra större städer Örebro, Västerås, Eskilstuna är en 
stor fördel och viktigt att få till riktigt bra kommunikationer. Att 
pendla med tåg måste fungera. 
 
Gruppövning 
1. Hur kan vi utveckla och attrahera ekosystem(nätverk)-befintliga 
och nya? 
2. Hur kan/bör/ska attraktionsarbete gå till nu och framåt? 
 
Deltagarna delades in i grupper och diskuterade de två frågorna. 
Sammanställning kommer ske till nästa möte med näringslivsrådet. 
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6. Återkoppling från tidigare möten 
Evenemang, planering, bord, ICA-parkering, parkeringar vid 
evenemang 
- Evenemangsborden, möten har genomförts och pågår med AME. 
Årsplanering efterfrågas samt transparens och tydlighet.  
Behov finns att prata internt, politik och tjänstemän. Viktigt att 
arbetet med frågan fortsätter och är löst innan januari. 
Parkeringsbestämmelse är på gång för parkeringen invid 
Ahllöfsgatan. 
 
 

7. Mötet avslutas 
Möten för år 2023 kommer vara fredagar kl.08.00-10.00.  
Förslag på mötesdatum skickas ut tillsammans med 
minnesanteckningarna. 

 

 

Jonna Lindman  Annica Gustafsson 

Ordförande   Minnesantecknare 


