
 

  

 

PROTOKOLL 1 (5)  
Datum   

2018-11-23   
Kommunstyrelseförvaltningen 

  

Utvecklingscentrum 
Näringslivsutvecklare, Annica Gustafsson 
0589-870 73, 073-765 70 36 
annica.gustafsson@arboga.se 

 
  

 

Postadress   Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr 

Box 45 
732 21 Arboga 

Centrumleden 6 0589-870 00 0589-126 60 www.arboga.se 481-1667 212000-2122 
  utv.centrum@arboga.se 
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2018-11-23 Protokoll 4 

Fört vid styrelsemöte i Näringslivsrådet 2018-11-23 
Protokoll nr 4. 2018. 
Plats: Utvecklingscentrum, Centrumleden (Arboga station) 
Tid: 08.00 – 10.00 
 
Närvarande: Anders Röhfors, kommunalråd(M) 

Andreas Silversten, oppositonsråd(S) 
Mia Hultgren, TBO-Haglinds  
Ann-Marie Lund, Arboga i Centrum 
Carola Andersson, Klöver Dam 
Tommy Karlsson, LRF 

 Jessica Öberg, Saab AB 
 Mikael Bohman, Sparbanken Västar Mälardalen 
 Emma Neuman, praktikant Vasagymnasiet 
 Tobias Gillberg, näringslivschef 
  Annica Gustafsson, näringslivsutvecklare 
   
Anmält förhinder: Annica Andersson, kommundirektör 
  Leif Bergqvist, Företagarna Västra Mälardalen 
  Eva Ehlin, Vallby Gula Säby 
   
   

 
 
   

 
§1 
Mötet öppnades av ordföranden Anders Röhfors.  
 
§2 
Dagordningen godkändes.  
 
§3 
Till sekreterare utsågs Annica Gustafsson och justerare Tobias Gillberg 
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§4 
Tillägg till föregående protokoll är att Helene Pilerud, Arboga i Centrum 
deltog på mötet. 
 
§5 
Saab AB 
Det har varit en hel del press om att det ska till en nyemission för Saab AB. 
Det är en positiv utveckling då företaget satsar och har långa åtaganden. 
Ett exempel är nya skolflygplanet T-X som ska användas i det 
amerikanska flygvapnet. 
Affärsverksamheten i Arboga är stabil och trygg. Utmaningen är att 
attrahera morgondagens arbetskraft. Viktigt att synliggöra hur en modern 
industri ser ut och kommunicera den ”nya bilden”. 
En viktig faktor för att utveckla och finnas kvar som företag på en ort är 
attraktionsvärdet. Miljö och trygghet är två viktiga faktorer. 
 
Klöver Dam 
Föreningen har 1-2 möten per månad och det är god uppslutning. 
Medlemsantalet är just nu 40 st. men föreningen växer sakta men säkert. 
Det är en förening med mycket ”glöd” och det pågår en hel del 
samarbeten mellan medlemsföretagen. 
Den 29/11 är det julavslutning. 
 
TBO-Haglinds 
Efter en lång process har företaget sålts till Balco, som är en koncern med 
1,3 miljarder i omsättning, varav 500-600 miljoner i Sverige. 
TBO-Haglinds AB kommer bli ett dotterföretag med bibehållet namn och 
kommer även i framåt drivas som ett familjeföretag, med tidigare ägare i 
bolaget och fortsatt verksamhet i Arboga. 
Det blir nya förbättrade möjligheter att inom koncernen använda/låna in 
kompetens.  
 
Västra Mälardalen i Samverkan(ViS) 
Arbetet med den fördjupade samverkan i Västra Mälardalen rullar på. 
När det gäller den del i samarbetet som handlar om näringslivssamverkan 
utgår arbetet utifrån den gemensamma näringslivsstrategi som tagits 
fram. 
Fokusområdena är ”Attraktivitet och Kompetens”. 
Det är två kontrakterade projektledare just nu, Johanna Ericsson och Peter 
Hatz. 
Johanna har uppdraget att arbeta med kommunikation och Attityder- och 
värderingar. 
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Peter Hatz har uppdraget att arbeta med digitalisering i handeln. 
 
HR-nätverket i Västra Mälardalen träffades för första gången 22/11 då 
HR-chefer med rekryteringsansvariga för kommunerna var inbjudna, 
HR-cheferna i företagen som är medlemmar i Industriföreningen i Västra 
Mälardalen, Region Västmanlands HR-chef, samt övriga företag i regionen 
med HR-chefer.  
På plats fanns även Handelskammaren Mälardalen som har ett antal 
verktyg som kan användas vid rekrytering. 
En av frågorna var hur företagen/organisationerna/kommunerna får fler 
att söka tjänsterna som finns utlysta i regionen, och hur kan ”vårt” 
erbjudande bli attraktivare. 
Nästa steg är att bjuda in ännu bredare till dessa möten. 
 
Att arbeta med stadsmiljön för en attraktivare region är en viktig del i 
”Attraktiva Västra Mälardalen”, till det kommer arkitekten och tidigare 
Köpingsbon Andreas Forsberg att knytas till ViS och region Västra 
Mälardalen för att vara en resurs i utvecklingen av stadsmiljöer. 
 
LRF 
Det händer en hel del inom föreningen. 
Ett integrationsprojekt var/är på gång att starta upp centralt med LRF 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. 
 
”Bonde på Stan”, är ett bra och hållbart koncept med många besökare. 
Tyvärr ingen potatis i år, men det blir det nästa år. Det är inga problem att 
få knallar att delta på marknaden. 
 
Snart dags för årsmöte med de tre lokalavdelningarna och då kommer 
information inhämtas om hur årets torka drabbat regionens lantbrukare. 
 
Höstbruket är igång.  
Spannmålsskörden varierar, men flera lantbrukare har endast fått ut 40% 
av normal skörd. 
På grund av det torra vädret i år har skogen fått problem med Barkborren. 
 
LRF Arboga kommer delta på kommande Hjälmarmöte, även kommunen 
kommer ha representanter på plats. 
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Arboga i Centrum 
Föreningen har haft en hel del utmaningar men nu är allt under kontroll. 
Vad som är viktigast för föreningen just nu är Stadskärnan och då handel 
och butikerna. 
Folk vill vara på ställen där det händer saker, det får inte vara tomma 
lokaler. Föreningen vill satsa på butikerna då det är stora utmaningar 
framöver. Att stötta, stärka och komma med idéer. 
Det finns många idéer och tankar till utveckling i föreningen och 
föreningen fyller en viktig funktion. 
 
Arboga kommun 
Det pågår just nu ett arbete inför en omorganisation där Tekniska 
förvaltningen inte kommer vara kvar som förvaltning nästa år. 
Inom samarbete i Västra Mälardalen med fördjupad samverkan kommer 
det framöver att bli samarbeten inom olika ”tekniska”områden och 
funktioner, vilket tas med i planeringen av den nya organisationen. 
 
Elförsörjning är ett stort problem då det inte planeras ske något innan år 
2025. Det kan finnas behov av att Västra Mälardalen tillsammans gör ett 
”upprop”. Svenskt Näringsliv kommer också engagera sig i frågan då inte 
enbart Västra Mälardalen har problem, utan hela länet. 
 
Positiva befolkningssiffror för Arboga +151 invånare, nu är Arbogas 
befolkning 14 085 invånare. 
 
Det fortsätter att byggas bostäder i Arboga, förutom ny förskola, nytt 
äldreboende, byggs nya parhus utmed Fellingsbrovägen. 
 
Arboga kommun får en ”Byggbonus” av Boverket, där en del av pengarna 
kommer avsättas för stadskärneutveckling. 
 
Coophuset, allt tyder på att det blir en livsmedelsaffär men ännu inte helt 
klart. 
 
Handelskammaren Mälardalen kommer vara på plats i Arboga 1-2 dagar i 
veckan med kontorsplats på Utvecklingscentrum. 
 
Arbetet med stadskärneutveckling är påbörjat. 
 
Samarbete med UF- och IM-programmet på Vasagymnasiet är ett 
pilotprojekt i länet. 
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Samarbetet med Handelskammaren och projekt YH-Västmanland 
fortsätter även under år 2019. 
 
SKL:s ”Förenkla helt enkelt” kommer genomföras i samarbete med våra 
tre kommuner i Västra Mälardalen, inbjudan bifogas detta protokoll. 
 
Nya etableringar på gång in i fastigheten ”Arboga station”, Konditori 
Bivur och CityGym.  
Utifrån flera genomförda besök hos företag på bl.a. Marieborgsområdet 
och i Arboga Teknikpark, ser det mycket positivt ut på tillväxtsidan, flera 
av företagen nyanställer och ser nya affärsmöjligheter. 
 
Arboga kommun kommer vara med på Campusmässan i Örebro i februari 
nästa år och då tillsamman med bl.a. några av kommunens teknikföretag. 
 
 
 
 
§7 
Kommande mötesdatum kommer i e-post tillsammans med detta 
protokoll.  
 
 
 
Mötet avslutas. 
 
Ordförande  Sekreterare  Justerare 
   
 
Anders Röhfors Annica Gustafsson  Tobias Gillberg 

 

 

 

 


