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1. Mötets öppnande  

Jonna Lindman, mötets ordförande öppnade mötet. 

2. Godkännande av dagordning 

Ok.  

3. Val av minnesantecknare 

Helene Wäfors 

4. Föregående minnesanteckningar  

Läggs till handlingarna. 

5. Eva Carlstedt Ståhl, VMMF och Ricardo Dojorti, 
Samhällsbyggnadschef Arboga kommun 
 

VMMF, Eva Carlstedt Ståhl  

Summering av 2021 

Bygglov; 

200 bygglov beviljades, fler privatpersoner än vanligt. totalt 51 nya 

bostäder varav, 9 fritidshus, 12-13 lägenheter, 30 nya småhus. Klarat 

handläggningstiderna. Har god bemanning och har utökat med en 

tjänst. 

Miljö hälsa; 

Tillsyn har gjorts på alla 220 verksamhetsutövare.  

Fullmäktige har beslutat om en ny taxamodell med 

efterhandsdebitering istället för årlig debitering. Nya avfallsregler 

för farligt avfall från 1 januari för de som bedriver yrkesmässig 

verksamhet.  

Den digitala utvecklingen fortsätter och om ca två veckor kan man 

ansöka om bygglov digitalt. 

På miljösidan finns redan fem e-tjänster och man utökar med 

ytterligare fem e-tjänster. 
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Arboga kommun, Ricardo Dojorti  

Industritomter 

Tomterna på Sätra nordväst har många intressenter. Mest bolag för 

handel. Det kommer hela tiden nya förfrågningar. Det arbetas 

intensivt med att synka ihop och försöka få aktörer att samarbeta. 

Utbyggnad av infrastruktur på Sätra pågår. Inflytt sensommar eller 

höst. 

På Sätra sydväst och Sätra Sydost kommer också en del 

förfrågningar. Där finns ännu inte någon infrastruktur. 

Industrimark på Koberg vid Marieborg där pågår förhandlingar med 

en intressent.  

Villatomter 

På Södra Brattberget finns några tomter kvar. 

Att titta på mark för villatomter är ett pågånde arbete. 

Söder om ABO:s gamla bestånd Älgen Vasastaden finns en stor 

fastighet som är planlagd och klar. Där skulle man kunna producera 

något, göra området mer attraktivt i samarbete med de parter som 

finns inklusive kommunen. 

Medåker: Finns privata aktörer i Medåker som vill utveckla. 

Götlunda: Har en förskola som behöver växa. Pågår en dialog om vi 

kan producera villatomter samtidigt som man utvecklar förskolan. 

 

 

6. Information från våra företag, företagarföreningar och 
kommun 

Arboga kommun, Anders Neuman 

Årsredovisningen visar ett resultat på 30 miljoner bättre än 

budgeterat. Detta tack vare skatteintäkter. Balans i alla verksamheter 

även i social- och barn och utbildningsnämnden. 



  
MINNESANTECKNINGAR 4 (6) 
Mötesdatum  

2022-02-25  

Näringslivsrådet 
 

 

 

År 2022 ser ekonomiskt bra ut tack vare stadsbidrag. På längre sikt 

får vi en åldrande befolkning vilket gäller alla kommuner. 

Beslut om en ny grundskola ska tas. Två förstudier har gjorts. Det 

finns förslag om en skola vid silon eller en skola på befintliga plats. 

Barn- och utbildningsnämnden förordar ny skola på befintlig plats. 

Investerar i elljusspåret på söder med nytt elljus. 

Just nu ingen kö på äldreplatser.   

Befolkningen har ökat 2021. Nu är Arbogas befolknin 14 100. Det är 

tack vare inflyttning, födelsenettot minskar. Inflyttning kan bero på 

trenden att man vill bo på mindre orter. Man kan jobba hemifrån 

osv. 

Arboga kommun, Annica Gustafsson 

Näringslivsenheten arbetar med trygghetsfrågor tillsammans med 

säkerhetssamordnare och polis genom att ha återkommande möten 

tillsammans. Frågor tas upp om olika områden i kommunen som 

behöver prioriteras. Just nu tittar man på stationsområdet samt 

kommer ha möte med ”Säker Handel” i område 

Bensingatan/Oljevägen. 

Näringslivsenheterna i Västra Mälardalen genomför tillsammans 

med länets företagsstödjande organisationer ett antal webbinarier 

under våren, ”Kompetensförstärkning Västra Mälardalen”. 

Stort intresse för tomter på Sätraområdet och Marieborg. Samarbete 

sker med Samhällsbyggnad och VMMF genom återkommande 

etableringsmöten. 

TBO- Haglind 

När året summeras har de sålts bra men att omsätta är tufft. En stor 

kund är bostadsrättsföreningar i Stockholm och de flesta ärendena 

fastnar i Hyresnämnden. Tyvärr kan det ta upp emot två år innan 

ärendena gått igenom Byggnadsnämnd med mera. Detta gör att TBO 

tappar omsättningsmässigt 25% och det blir svårt att planera 

byggena. 
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Medskick från Industriföreningen (Annica informerar) 

Samtliga 19 företag har hög beläggning och en god orderingång. 

Leveransproblematiken avseende halvledare och till viss del andra 

komponenter kvarstår . 

Stort rekryteringsbehov över lag, trenden tydlig att flertalet av 

företagen söker ”samma” sort av högskoleutbildade ingenjörer, 

tekniker, underhållstekniker mm. 

Företagen tillsammans med YH planerar nu för att starta utbildning 

av CNC operatörer. 

Bra söknivå på våra teknikprogram i första sökomgången på Vasa 

och Ullvi. 

Egen undersökning med hjälp av Handelskammaren avseende 

företagens elkraftsförsörjning i dagsläget samt åren framöver. Denna 

undersökning kommer sedan att vara ett underlag för ett arbete 

tillsammans med våra tre kommuner för att säkerställa 

kraftförsörjningen kommande år. Vi måste tänka nytt och 

tillsammans jobba fram nya lösningar. Viktigt att kommunerna för 

en dialog med oss innan de själva tar eventuella beslut för eller emot 

nya kraftförsörjningslösningar, tex vindkraft, solcellsparker med 

mera. 

LRF  

Ostabilt världsläge men Sverige bör stå stabilt. 

Företagarna 

Har varit kämpigt för många småföretag under pandemin, men det 

börjar se ljusare ut. Men att hitta personal är en utmaning. 

Upphandling, en möjlighet för många företag men det behövs 

insatser för att höja kunskapen hos företagen så fler vågar svara.  

Sparbanken  

Positivt bland företagarna. Vissa företag har haft det tufft under 

pandemin och andra har det gått bra för. Finns nu utmaningar att 

hitta personal med mera. Flera förfrågningar om att etablera sig här. 
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Arboga kommun, Andreas Silversten 

Tar upp fråga från förra Näringslivsrådet om att ändra 

Näringslivsrådets inriktning. Att arbeta mer proaktivt med aktuella 

frågor. Alla var överens om att i fortsättningen använda tid varje 

möte till en specifik fråga/ämne. Till nästa gång beslutades att 

förbereda och diskutera Upphandling. 

7. Möte avslutas 

Nästa möte 6 maj. Mer information kommer. 

 

 

Jonna Lindman  Helene Wäfors 

Ordförande   Minnesantecknare 


