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1. Mötets öppnande 

  

Anders Röhfors, mötets ordf. öppnade mötet 

 

2. Godkännande av dagordning 

 

Ok. 

  

3. Val av minnesantecknare 

 

Annica Gustafsson 

 

4. Föregående minnesanteckningar 

  

Minnesanteckningar från Näringslivsrådets möte den 22/11 2019 

läggs till handlingarna. 

 

5. Information från våra företag, företagarföreningar 
och kommun 

Företagarna i Västra Mälardalen 

Förberedelser pågår inför årsmötet i mars och föreningen håller på 

att ta fram en ny folder för att nå och få nya medlemmar. Föreningen 

består just nu av företag från Köping och Arboga. 

Saab  

Saab lokalt I Arboga har rekryteringsbehov och går bra, men det är 

viktigt att kunna rekrytera till just Arboga för fortsatt tillväxt på 

plats. 
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Saab behöver större respons från skolan. Det finns en viss oro då 

företaget satsar men känner ett svalare intresse från skolan. 

Söktrycket till Teknikprogrammet - Saab Tekniska Gymnasium är 

lägre på Vasagymnasiet i år jämfört med förra året, likaså är det ett 

lägre söktryck på teknikutbildningar hos Ullvigymnasiet, men högt i 

länet för övrigt. 

Jessica träffade 8.orna förra hösten under deras näringslivsvecka 

vilket var uppskattat. Hur skulle företagen i kommunen kunna 

hjälpa till/förstärka att göra näringslivsveckan ännu mer informativ? 

Saab vill se till att ungdomarna får kunskap och samtidigt synliggöra 

kommunens teknikföretag? 

Det finns bra exempel i Köping på samverkan mellan dom stora 

företagen och skolan. 

 

Klöver Dam  

Mycket positivt som händer, frukostmöten genomförs en gång per 

månad och många väljer att komma.  

Bra information/kommunikation via Facebook.  

Årsmöte i mars och föreningen har en stabil styrelse. 

 

Arboga i Centrum 

Det finns ny energi i föreningen och i veckan hade föreningen ett 

möte med kommunen om framtid.  

Det finns en viss oro över parkeringar i staden inför stängning av 

Herrgårdsbron och av att ”parkeringen” vid Gropgården försvinner 

när byggnation av nya lägenheter kommer igång. Flera nya 

restauranger är på gång i centrum, Indiskt, Sushi och 

"grill"/husmanskost. 

  

Sparbanken Västra Mälardalen 

Lars-Erik Wige gav oss information från Sparbanken Västra 

Mälardalen. Banken firar 175 års jubileum och kommer återinvestera 

i samhället med olika aktiviteter under året. Förra året var ett bra år 

för banken som nu har 45 000 kunder.  
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Industriföreningen Västra Mälardalen 

Industriföreningen växer med medlemmar och medlemsföretagen 

har tillsammans ca 5000 medarbetare. 

 

Från halvårsskiftet med galet höga tillverkningsnivåer är det nu en 

anpassning som sker. Så om det talas om en nedskärning med 30 

procent är det från en galen hög nivå.  

 

Volvo fortsätter investera i Köping. Det är viktigt för en koncern att 

företaget fungerar på orten och då bland annat med samtal mellan 

kommun och företag. Volvo är stor arbetsgivare i regionen och då 

viktig även för Arboga kommun. 

 

Just nu är det som händer i China med Coronaviruset något som kan 

påverka produktionen i regionen och synliggör samtidigt att det 

finns en sårbarhet i utlandsproduktion. Medlemsföretagen har 

funderingar på att hämta hem produktion till Sverige. 

 

Tryggheten är en annan viktig fråga för företagen i föreningen och 

frågan kom hur kan vi kan samverka för ökad trygghet. 

 

Det är viktigt för medlemsföretagen att skapa intresse för teknik hos 

ungdomarna i regionen. 

Nya tågen fungerar jättebra till och från Stockholm, bra pendling och 

bra infrastruktur. Viktigt kunna pendla till ortens företag. 

  

Vallby Gula Säby - Ågatan Work & Shop:  

Eva är nu engagerad i Arboga Minne och i föreningen Antikstaden 

Arboga. Eva efterfrågar utskriftsvänlig karta över platserna där det 

genomförs evenemang. Där det bör finnas information om 

exempelvis var toaletter och parkering finns.  

Eva öppnar sin nya verksamhet under marsmånad, Ågatan Work & 

Shop. Fokus på inredning, omklädning av möbler och att sälja tyger. 

Det kommer även erbjudas sömnadskurser i lite "grövre" tyger. 
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Arboga kommun 

Det pågår ett samarbete mellan kommunen, Polisen, 

säkerhetssamordnare och företag gällande trygghetsfrågan i olika 

områden där företag verkar. Områden som påbörjat samarbeten är 

Norra Ågatan, Sätra och nu står Ekbacksområdet på tur. 

Fastigheten Nygatan/Järntorgsgatan/Smedjegatan, som har bland 

annat Synsam som hyresgäst, är sålt till ett Köpingsföretag, K&E Rör. 

Antalet invånare i Arboga sjunker med 50 personer jämfört med 

förra året. Det året hade däremot höga siffror jämfört med åren 

dessförinnan. 

Det byggs bostäder på flera håll i Arboga och nästa projekt att starta 

är Gropgården. Under förra året beviljades bygglov för 87 nya 

bostäder. 

Arboga kommun har ett positivt ekonomiskt resultat +19miljoner 

inkluderat utdelningar med mera, prognosen var +8 miljoner. 

Två förvaltningar går med större minusresultat och det kommer 

behövas en 5 års period för att komma i balans.  

 

Skogsgläntan, den nya förskolan med 175 platser öppnas i år.  

Vård- och omsorgs utbyggnad klart i början av år 2021 med 80 

platser samt ett LSS-boende med 6 platser. Det är en jätteutmaning 

att bygga vad som behövs framöver.  

Tobias Gillberg, näringslivschef, informerade om samarbetet med 

skolan och att näringslivsenheten har fokus på att arbeta med ungt 

entreprenörskap. Tobias var i grundskolan under näringslivsveckan 

för åk. 8 och visade upp mångfalden av företag i Arboga, vilket var 

uppskattat. 

Enheten har ett pågående samarbete med grundskolans SYV om att 

utveckla Prao-perioderna för eleverna i åk.8 och åk.9. 

 

Ett nytt rådgivarnätverk för Ung Företagsamhet har börjat ta form, 

ett samarbete mellan näringslivsenheten, Vasagymnasiet, Saab och 

Sparbanken Västra Mälardalen. 
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På Vasagymnasiet är det 87 elever som genomför ett UF-år, förra året 

var det 113st. då inkluderat IM-elever (69st.). Nytt nästa läsår är att 

Saab Tekniska Gymnasium med sina 16 elever kommer ha UF på 

schemat. Likaså kommer elever på övriga tekniska program ha 

möjlighet att välja UF. 

Framtidens företagare kommer genomförs även detta år. Ungdomar i 

åk.8 och åk.9 kan söka för att under sommarlovet skapa sitt eget 

sommarjobb, genom att förverkliga sin egen affärsidé. Förra året 

deltog 10 ungdomar från Arboga. 

Vid avstämning i december år 2019 fanns 1219 företag med F-skatt, 

en ökning med 35 företag jämfört samma period året innan. 

Samt 88 nystartade företag med F-skatt, en ökning från året innan då 

motsvarande siffra var 70.  

Stadskärneprojektet pågår och just nu inväntas beställt arbete från 

anlitad arkitektbyrå samt att näringslivsenheten har inplanerade 

fastighetsägarmöten med fastighetsägare i stadskärnan. 

 

Det är mycket är på gång, Näringsliv-och turismenheten har ett 

närmare samarbete med företagarföreningen Arboga i Centrum där 

föreningen vill satsa på kvalité i dom evenemang som är bra och kan 

utvecklas. Inspirationsfrukostar genomförs tillsammans med olika 

kunskapshöjande ämnen samt ett samarbete med Morgonsoffan. 

 

Västra Mälardalen Handel genomför en handelssatsning med tre 

kunskapshöjande seminarier med föreläsaren Johan Lindahl. 

 

När det gäller etablering är fokus att synliggöra lediga lokaler och 

tomter. Stort intresse för mark som ligger ute till försäljning på 

webben.  

 

Arboga kommun har ansökt och fått beviljat 18,6 miljoner i EU-stöd 

för ett Integrationsprojekt. Platsen för projektet kommer vara i 

Engelbrektskolan tillsammans med SFI och ViiA.  

 



  
MINNESANTECKNINGAR 7 (9) 
Mötesdatum  

20200221  

Näringslivsrådet 
 

 

 

 

 6. Övriga synpunkter, förslag och information 

Jessica Öberg, Saab, och Lars-Erik Wige, Industriföreningen Västra 

Mälardalen, är eniga om att det är viktigt att kunna hålla ihop praon 

för ungdomarna, trenden går åt fel håll med ungdomarnas 

teknikintresse i grundskoleålder.  

Ett bra och fungerande arbete sker genom Teknikcollege på 

gymnasienivå. Det finns behov av att ha ”någon” som håller ihop 

och kan arbeta med samordning gällande praon. 

Saab och Industriföreningen i Västra Mälardalen vill få till ett möte 

med skolan om hur dom tillsammans kan öka teknikintresset bland 

unga framöver. En idé är att skapa ett "Komtek" i Arboga. 

Något som bör tas med inom ramen för ViS-samarbetet är att hitta 

formen för att arbeta med mentorskap och matchning samt att förstå 

vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete i någon form. Det kan öka 

möjligheterna för befintliga företag att växa.  

Almi Mälardalen har mentorsprogram som fungerar och exempelvis 

genomfördes ett ”projektet” i Linköping där företagare tillhandahölls 

mentorer som kunde vara behjälpliga.  

Det är en utmaning att få fler att starta företag med industriell 

inriktning, det behöver komma fler underifrån med omsättning på 

ca. 40 - 50 miljoner. Hur kan vi skapa en "groddmiljö"?  

 

Anders Röhfors bjöd in föreningarna Arboga i Centrum och 

Industriföreningen i Västra Mälardalen till förebyggande rådet. 

 

Rapporten ”Kommunutredningen”, är en viss besvikelse, men 

viktigt att kunna stänga områden där det går att effektivisera och att 

arbeta smartare, samt att samverka för en positiv utveckling framåt. 

 

Den kommande folkomröstning om Medåkersskola i mars kommer 

beröra hela skolorganisationen. Mer information kommer att 

komma. 
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Arboga i Centrum undrar hur går det med projekt ”stadskärnan” 

och vill ha bättre kommunikation om hur projektet fortlöper då 

bristen på kommunikation leder till missnöje. Kommunen är 

medveten om att det har tagit längre tid än beräknat men det pågår 

också många projekt i kommunen just nu.  

I projektet är det fokus på Nytorget i det första skedet. Nygatan 

ligger som en sidofråga där det är många viljor att förhålla sig till. 

Det är viktigt att börja någonstans, därför startar projektet upp med 

Nytorget. 

För föreningen är det är viktigt att väva in så att handel och marknad 

gynnas i projektet. Det finns också önskemål från medlemmarna i 

AiC om att få mer marknader på torgen igen. 

Marknaderna ska förstärka handeln, om inte dom andra torgen i 

kommunen har Ahllöfsparkens fördelar, går det att ordna.  

 

Att använda Rådhusgården har tidigare tagits upp av AiC, som 

gärna är med och diskuterar framtida användning, likaså och det blir 

aktuellt med möten för användning av Stora Torget. 

Eva Ehlin gav förslag på hur dom gör i Malmö på lilla Torget, då det 

vissa lördagar ställs upp bodar som används för försäljning, det 

skapar trivsel. 

 

Säkerhetssamordnaren Andreas Ahlsén kommer bjudas in något av 

näringslivsrådets möten. Även Industriföreningen i Västra 

Mälardalen kommer bjuda in honom till något av sina möten. 

 

ViS kommer genomföra Attityd 2.0 och bjuder in rådets medlemmar 

till utbildningen. Inbjudan i bifogad fil: 20.ViS-inbjudanAttityder2.0 

Till nästa näringslivsråd 24/4, bjuds Magnus Andersson VD för 

Arboga Kommunalteknik AB och Ulf Zackrisson, VD för Arboga 

Vatten och avlopp AB. 

 

Nästa möte fredag 24 april kl.08.00-10.00. 

Plats, Näringsliv- och turismenheten, Centrumleden 6 
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§7 

Möte avslutas 

 

 

 

Arboga den  

 

 

Anders Röhfors  Annica Gustafsson 

Ordförande   Minnesantecknare 

 


