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Minnesanteckningar: Näringslivsråd 9/12 2020
Närvarolista:
Fredrik Kjos – Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro kommun
Maria Brofalk - Ordförande för Damernas affärsnätverk
Marcus Nybom – Näringslivschef Upplands-Bro kommun
Nassim Nyholm – Näringslivsutvecklare Upplands-Bro kommun
Daniel Riesterer – Ordförande i LRF Upplands-Bro
Birgitta Dickson – Ordförande för Företagarna Upplands-Bro
Anders Geijer – Västerport E18 AB
Linda Edgren – T.f. samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun
Peter Tzintzis – Hotelldirektör Happy Tammsvik
Janne Stefanson – Gruppledare (KD) Upplands-Bro kommun
Camilla Janson – Oppositionsråd (S) Upplands-Bro kommun
Ida Texell – Kommundirektör Upplands-Bro kommun
Martin Normark (L) – Kommunalråd Upplands-Bro kommun
Karin Morin – Stf. Kontorschef Handelsbanken Kungsängen
Jessica Drugge – Svenskt Näringsliv
Lisa Edwards – Gruppledare (C) Upplands-Bro kommun
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Peter Magnusson – Grundare till Magnusson Petfood AB
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Inledning, Fredrik Kjos (M)
Fredrik Kjos informerade om att näringslivsrådet kommer i fortsättningsvis
vara ett digitalt forum under Covid-19 omständigheterna. Fredrik berättade
även om att budgeten för 2021 blev förskjuten i våras på grund av Corona, men
nu är den antagen. Arbetet har även inletts med nästa årsbudget.

Information från Upplands-Bro kommun
Kommundirektör Ida Texell berättade om arbetet med nämndbudgetar som nu
är pågående. Ida tog även upp arbetet med fokus på dem vi är till för och den
förflyttningen som pågår inom strategi- och styrsystemet och som har pågått
under senaste året. Inför 2021 kommer social hållbarhet att vara i fokus och
framförallt gällande förflyttningen för barnets bästa och barn och unga som
rättighetsbärare. En god nyhet är exempelvis framtidslabbet för unga utan
sysselsättning. Upplands-Bro kommun har beviljats medel från den Europeiska
Socialfonden för att under två år driva ett framtidslabb för unga vuxna i åldern
16–24 år som saknar sysselsättning. Kommunen arbetar även med att skapa
goda förutsättningar för barn och unga under sommaren och har lagt en tydlig
plan. Ida avslutade med att informera kring att Corona har påverkat många
under hösten, och därmed blir det en stor satsning för vintern 2021när det
gäller Vinter i Upplands-Bro och Visit Upplands-Bro.

Kommunens näringslivschef Marcus Nybom informerade om att
näringslivsavdelningen har fått i uppdrag att säkerställa 100 platser från det
privata näringslivet, när det gäller feriejobb under sommaren 2021. I dagsläget
är 66 platser säkrade. Marcus berättade även om att ett utkastförslag för den
nya näringslivsstrategin snart är färdigt. Antal konkurser i Upplands-Bro under
perioden januari-november innevarande år är något lägre jämfört med
föregående år (14 st 2019 och 13 st 2020). Arbetet med julgåvan, ett
presentkort till medarbetare och förtroendevalda, har dragits igång och det har
varit ett stort intresse bland lokala företag och ca 25 företag är anslutna.
Avslutningsvis informerade Marcus om att näringslivsavdelningen har ställt
om till digitala näringslivsträffar. Nästa digitala näringslivsträff i form av
dialogmöte är onsdagen den 16 december kl. 15.00-16.30.

Kommunens t.f. samhällsbyggnadschef Linda Edgren informerade om att
under vecka 51 kommer omläggning av trafiken på Granhammarsvägen att
utföras då etapp 2 ska påbörjas. Flytt av skyddsbarriärerna sker nattetid mellan
kl. 22.00-05.00 med start natten mot onsdag den 16 december. Arbetet kommer
att delas upp under nätterna fram till fredag den 18 december. Vid avfarten från
E18 från Enköping kommer endast högersväng mot Brunna vara möjlig. Trafik
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mot Tibble och Kungsängen hänvisas till Brunnarondellen. Välj om möjligt
alternativa vägar såsom Kockbacka avfarten. Detta kommer att gälla tills
vidare. Efter omläggning trafikeras två nya körfält mot Kungsängen. Det blir
fortsatt ett körfält för trafikanter mot Brunna. Trafikljus kommer att placeras
vid påfart till E18 mot Stockholm och vara aktiverade under rusningstrafik
såsom det varit under etapp 1.

Covid-19
Peter Tzintzis från Happy Tammsvik informerade om i slutet av oktober kom
det ytterligare restriktioner och begränsningar från Folkhälsomyndigheten, och
inom en vecka försvann bokningarna. Begränsningar kring alkoholförbudet och
antal personer som får sitta vid bordet, har inneburit förödande resultat inom
mötesbranschen. Peter berättade även om att privata bokningar sker, som
exempelvis bröllop inför 2021, dock inte när det gäller konferensdelen.
Avslutningsvis informerade Peter om att korttidspermitteringen har varit ett bra
statligt stöd och har fungerat väl.
Maria Brofalk från Damernas affärsnätverk informerade om att många av deras
70 medlemmar som är småföretagare är oroliga kring Covid-19 och hur det
påverkar dem som företagare. Maria berättade om att julgåvan i form av
presentkort är ett bra initiativ av kommunen. När det gäller det statliga stödet
så skulle det hjälpa många företagare ifall staten går in och hjälper till med
arbetsgivaravgifterna. Avslutningsvis berättade Maria om att Damernas
affärsnätverk har också ställt om digitalt när det gäller sammankomster och
temat igår var mindfulness.
Birgitta Dickson från Företagarna Upplands-Bro delar samma dystra bild när
det gäller företagare som har påverkats mer av Covid-19 under hösten än i
våras. De statliga stöden är så generella och behöver vara mer branschspecifikt.
Birgitta informerade även om att det är svårt för företagare att söka statliga
stöden som finns på plats, och att det är väldigt krångligt med ansökningar. Det
behövs beredskap för att det kan bli mer allvarlig situation för vissa branscher.
Birgitta berättade även om att julgåvan i form av presentkortet var en väldigt
bra idé. Avslutningsvis informerade Birgitta om att Företagarna Upplands-Bro
är bäst i hela riket när det gäller medlemmarantalet.
Jessica Drugge från Svenskt Näringsliv presenterade kring lokala stödåtgärder
under vinter 2020, se bifogad fil.
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Information – Daniel Riesterer, LRF Upplands-Bro
Daniel informerade om att de ser en uppåtgående trend när det gäller svenskt
livsmedel och försäljningen, samt köttkonsumtionen i Sverige.
Daniel ställde frågan om det går att införa en checklista när det gäller
remissprocessen kring framtida bostadsplaneringar och trafiklösningar,
exempelvis har alla fått ta del av informationen och har alla kommit med
synpunkter i tidigt skede.
Linda Edgren, kommunens t.f. samhällsbyggnadschef svarade att det finns
checklistor på vilka som ska tillfrågas. LRF:s medlemmar har troligtvis fallit
bort och har rättats till under 2020. Linda berättade också om att hon har
initierat strukturer och processer när det gäller samhällsbyggnad, samt påbörjat
processen med digitala detaljplaner.
Daniel nämnde frågan kring skyltar som ligger snett på Rösaringvägen. Linda
Edgren svarade med att detta ska kollas upp, och att det inte är slutbesiktigad.
Dock vid en slutbesiktning så ska det bli en besiktningsanmärkning på detta.
Daniel avslutade med att informera kring vikten av att upplysa mer om att man
inte bara har Allemansrättigheter, utan även Allemansskyldigheter. Som
exempelvis inte köra cross på annans mark. Kommunens svar på detta är att
kommunikationsenheten kommer att lägga in denna information på
kommunens webbplats och på flera språk.
Linda Edgren informerade kring Rösaringvägen och att man har släppt på
trafiken. Ombyggnationen påbörjas efter julhelgerna och beräknas vara klar i
slutet av april. Provisoriska busshållplatser förläggs utanför området, norr om
Assurs väg.

Visit Upplands-Bro
Birgitta Dickson berättade om att man håller på att skapa en webbplats där
butiker, gårdsbutiker, restauranger, konferensanläggningar med mera är
välkommen att vara med. 35 lokala företagare är redan med och betalar en liten
summa för detta. Tanken är att det ska vara en plats som besökarna kan se och
nyttja fördelarna i Upplands-Bro kommun. Facebook- och Instagramsida är på
plats och en tryckprodukt är på gång som ska uppdateras varje år. Imorgon är
det första styrgruppsmötet och kommunen är delaktig. Det ska bildas en egen
förening så småningom. Birgitta avslutade med att informera kring att man
ansöker medel ur Leader Mälardalen för den trycka produkten.
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Frågeställning – Birgitta Dickson, Företagarna Upplands-Bro
Birgitta ställde frågan återigen kring näringslivsperspektivet vid
tjänsteskrivelser och att detta skulle bli en tydlig signal till politiken och alla
högre tjänstemän som fattar beslut.
Kommunens näringslivschef Marcus Nybom svarade med att kommunen har
på flera sätt arbetat med frågan, exempelvis genom den stora
utbildningssatsningen Förenkla – helt enkelt under hösten. Där har kommunen
på olika sätt, främst genom exempel, tydliggjort vikten av dialog med
företag/näringsliv innan beslut fattas. När det gäller hur man får bäst effekt och
stärker näringslivsperspektivet inför exempelvis exploatering eller upphandling
behöver utredas. En tänkbar lösning, som redan diskuterats, är att vissa typer
av ärenden har en fråga om detta i respektive tjänsteskrivelse. Andra metoder,
som exempelvis checklistor, kan också vara lämpliga. I maj senast kommer
kommunen att redovisa vilken lösning man anser lämpligast, och delar av den
utredningen kan användas som beslutsunderlag för ett politiskt beslut.

Förslag från Jens Sjöberg, Xervon
Jens Sjöberg fick förhinder och punkten får dras vid nästa näringslivsråd.

Nästa möte
Onsdagen den 3 mars 2021 kl. 12-14, digitalt via Teams
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