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Plats och tid Café Centrum, Stora Torget Arboga, kl. 08.00–10.00 
  
Närvarande Anders Röhfors, kommunalråd(M) 

Andreas Silversten, oppositionsråd (S) 
Jessica Öberg, Saab AB 
Mia Hultgren, TBO-Haglinds 
Alexander Knutsson, Företagarna i Västra Mälardalen 
Carola Andersson, Klöver Dam Västra Mälardalen 
Åsa Björklund, Sparbanken Västra Mälardalen 
Tobias Gillberg, näringslivschef 
Annica Gustafsson, näringslivsutvecklare 
Gäster, Magnus Andersson  AKTAB och Ulf Zackrisson AVAAB 
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1. Mötets öppnande  

Anders Röhfors, mötets ordförande öppnade mötet 

 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Annica Gustafsson 

4. Föregående minnesanteckningar  

Minnesanteckningar från Näringslivsrådets möte den 21/2 2020 

läggs till handlingarna. 

5. Inbjudna Magnus Andersson AKTAB och Ulf 
Zackrisson AVAAB 

Ulf Zackrisson informerade om bolaget han är VD för, Arboga 

Vatten- och avlopp, AVAAB. Bolaget har 8 anställda och ska 

producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena 

avloppsvatten och dagvatten. 

Verksamheten bedrivs som tidigare, inte så stor skillnad i arbetssätt. 

Målet med bolagsbildningen är att få till en samverkan med Köping 

och Kungsör. 

Magnus Andersson informerade om bolaget han är VD för, Arboga 

Kommunalteknik, AKTAB och har även kvar rollen som teknisk chef 

i Arboga kommun. Skillnaden mot tidigare är att kost och plan nu 

finns under kommunstyrelsen och att plan har blivit 

samhällsbyggnadsenhet. Bolaget som har 80 anställda ska förvalta 

och bedriva drift av kommunens mark- och infrastruktur samt 

lokalvård. Bolaget ansvarar också för utredning, projektering och 

utförande av investering och exploateringsprojekt. 
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6. Information från våra företag, företagarföreningar 
och kommun 

Företagarna i Västra Mälardalen 

Ligger lågt just nu, försöker få till digitala möten.  

Föreningen har 170 medlemmar och just nu inga signaler om att 

medlemmar har problem, stabilt just nu.  

Saab  

Första kvartalsrapporten på gång. Företaget verkar i en stabil 

bransch med långa åtaganden. Arbogas verksamhet är 

försvarsinriktad och rullar på bra. Framtida rekryteringsbehov finns i 

Arboga, men inte just nu.  

Unga och teknik är viktigt för framtida val av utbildning. Det är 

lägre söktryck till Saab Tekniska Gymnasium vilket är oroande då 

det varit i stort sett fulla klasser tidigare år och betydligt lägre i år. 

Vasagymnasiet är en bra skola med bra lärare, så viktigt ta reda på 

varför.  

Flygindustrin påverkas av nuvarande kris. En stor fråga är Sveriges 

ställningstagande angående Corona. Kommer Saab som företag bli 

ifrågasatta, kommer företaget släppas in i länder som tycker Sverige 

agerat fel angående hanteringen av Corona, kan affärer göras 

framåt? Det finns en oro som vi bör vara observanta på. 

Hur kommer våra flygvanor se ut i framtiden, säkerhetskontroller 

m.m. hur hantera exportmarknaden? Många frågor. 

 

Klöver Dam  

Möte med näringslivschefer i Västra Mälardalen där medlemmar fick 

information om bl.a. vilka stöd som går att få. Ett uppskattat möte då 

många av medlemmarna har det tufft.  

 

 

Arboga i Centrum  

Möte på Stadskällaren v.16 för medlemmarna angående Corona. 

Flera medlemmar har det tufft.  ABO och Åstaden har gått ut med 

hyressänkningar, några fastighetsägare inväntar regeringsbeslut. 
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Även några av livsmedelsbutikerna märker av lägre försäljning då 

det inte är så många ute och rör sig på stan. 

Frågan har kommit om att ansluta till en ”Applösning” för att samla 

medlemmars utbud. Då det finns flera lösningar på marknaden finns 

behov av att samlas och titta på möjligheter. Tobias tar med sig 

frågan till ViS. 

Sparbanken Västra Mälardalen 

Många företag är drabbade av krisen och påverkade på olika sätt. 

Men det finns även företag som går bra och många företag som 

stöttar varandra. 

Små företag har behov av att hitta hjälpen som erbjuds, särskilt 

enmansföretag och beroende på bransch då många inte har vanan att 

leta digital information. Skulle behövas en lotsfunktion som kan 

hjälpa till.  

Banken har kontakt och samverkar med Almi. 

1200 liter handsprit har tagits fram som kommer skänkas bort, det är 

en av flera insatser som banken gör för att hjälpa till. 

 

TBO-Haglinds 

Inte påverkats direkt då kunderna är bostadsrättsföreningar. 

Men ett problem är att föreningarna inte får till sina årsmötena, där 

besluten om investeringar tas.  

Stockholmsförvaltningarna har svårt att få till bygglov. 

Något försenade leveranser, men inte så mycket. 

 

Arboga kommun 

Bra med snabbt beslut om gymnasieluncherna. 

22 restauranger/caféer har anslutits till gymnasieluncherna. 

Det är många ungdomar som använder möjligheten att hämta lunch 

och det är en bredd av restauranger och caféer som används.  

Det kommer förhoppningsvis bli många nya ambassadörer för 

Arboga då ungdomarna får upptäcka delar av stadens utbud. 

Bänkar och bord utställda på Stora Torget.  
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Viktigt ha möten med företagarföreningarna och få reda på vad och 

vilken hjälp som behövs. Just nu saknas insatser för dom mindre 

företagen. Kommunen har hjälpt till med Tillståndshanteringen, 

uppskov med avgifter och övrig tillsyn samt ABO:s insats med 

hyresrabatt. Se mer information i länk: 

https://www.arboga.se/nyheter/2020-04-01-foretagsinformation-

om-covid-19-corona.html 

 

Reko-ring startar upp i Arboga 19/5, utlämning Stora Torget, en del i 

att samla mat kring Stora Torget. Se mer information i länk: 

https://www.arboga.se/nyheter/2020-04-23-nu-startas-reko-ring-

upp-i-arboga.html 

 

Turismen, många inställda evenemang, men kommunen synliggör 

det som händer och lyfter information om vandringsleder med mera.  

 

NKI, fortsatt hög nivå. Föregående års betyg var 77 och årets 76. Det 

högsta betyget hade Miljö- och hälsa där VMMF har ett aktivt  

service- och kvalitetsarbete. 

Viktigt ta höjd för omställning, vad behövs framöver utifrån 

nuvarande situation, nya utbildningar, kartlägga vad som kommer 

behövas.  

I kommunens verksamheter med anledning av Corona är det stabilt. 

Samarbeten sker på nationell, regional och lokal nivå med att få fram 

material. Kommunen har även tillsatt en stabsfunktion som sköter 

frågorna.  

4 maj tillträder ny kommundirektör, Thomas Karlsson. Annica 

Andersson kommer vara kvar fram till midsommar. 

Skogsgläntan, nya förskolan är klar och inflyttning sker till hösten. 

Fiber, kommer tas ett omtag av frågan när ny kommundirektör är på 

plats. 

 

 

https://www.arboga.se/nyheter/2020-04-01-foretagsinformation-om-covid-19-corona.html
https://www.arboga.se/nyheter/2020-04-01-foretagsinformation-om-covid-19-corona.html
https://www.arboga.se/nyheter/2020-04-23-nu-startas-reko-ring-upp-i-arboga.html
https://www.arboga.se/nyheter/2020-04-23-nu-startas-reko-ring-upp-i-arboga.html
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ViS 

En stor marknadsundersökning av företag som har färre än 50 

anställda genomförs i Västra Mälardalen. Totalt 600 företag, 200 per 

kommun. Företagen blir uppringda och får svara på frågor om hur 

krisen påverkat dem.  

Rapport klar den 18 augusti. Den kommer delges bland annat till 

Regionen. Ett bra kompletterande underlag för att se vad som 

kommer behövas framöver.  

 

7. Övriga synpunkter, förslag och information 

Borden och bänkarna på Stora Torget används mycket, behov finns 

av flera. Soptunna också på plats, ev. behov av fler. 

Yrkesfilmen Arboga kommun planeras vara klar i juni och kommer 

visas för rådet vid kommande möte 18 september. 

 

Nästa möte fredag 18 september kl.08.00-10.00. 

Plats, Om möjligt nya förskolan Skogsgläntan. 

 

8. 

Möte avslutas 

 

 

 

Arboga den  

 

 

Anders Röhfors  Annica Gustafsson 

Ordförande   Minnesantecknare 

 


