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Minnesanteckningar: Näringslivsråd 11/3 2020
Närvarolista:
Fredrik Kjos – Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro kommun
Maria Brofalk – Ordförande för Damernas affärsnätverk
Peter Magnusson – Grundare till Magnusson Petfood AB
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
Mathias Rantanen – Samhällsbyggnadschef för Upplands-Bro kommun
Jens Sjöberg – VD för Xervon
Peter Tzintzis – Hotelldirektör Happy Tammsvik
Jan-Ove Stefanson – Gruppledare (KD) Upplands-Bro kommun
Sven-Olof Näslund – Stabschef för samhällsbyggnadskontoret
Olle Karstorp – Regionchef Stockholm för Svenskt Näringsliv
Lars Wikström – Stf Regementschef 2 (Livgardet)
Johan Arktell – Kontorschef för Sparbanken i Enköping
Niklas Grahn – Altia Sweden AB
Camilla Janson – Oppositionsråd (S) Upplands-Bro kommun
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Inledning, Fredrik Kjos (M)
Fredrik Kjos inledde näringslivsrådet som ordförande där det börjades med en
kort presentation på alla närvarande. Han informerade om att näringslivsrådet
är ett forum för företagarna att lyfta fram sina punkter. Fredrik fortsatte att
berätta om spridningen av Coronaviruset där Upplands-Bro kommun är en del
av ett samverkans forum i Stockholmsregionen, som har aktiverats sedan några
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veckor tillbaka vid krissituationer. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens
råd som uppdateras ständigt kring arbetsplatser, resenärer med mera. Fredrik
informerade också om Ida Texells frånvaro med anledning av telefonmöte om
smittspridningen. På kommunens webbplats kan man hitta extern information
samt frågor och svar om Coronaviruset. Kommunen kompletterar och
förtydligar information på löpande basis. Fredrik fortsatte att berätta om att
tjänstemannagruppen har aktiverats på grund av smittspridningen, där man i
tidigt stadie har informerat personal om hur man ska agera. De har också haft
tid på sig att förbereda kring rutinsättning. Det har också satts igång ett
informationssystem som går till vårdnadshavare till förskolebarn och skolbarn
via V-klass. Avslutningsvis informerade Fredrik om att allmänheten aldrig
kommer veta ifall det finns smittade i kommunen på grund av sekretess.
Statistiken är dessutom på länsnivå och inte på kommunnivå.

Information från näringslivsstaben
Marcus Nybom, näringslivschef, informerade om att kommunstyrelsen har fått
i uppdrag att ta fram en ny näringslivsstrategi. Det lokala näringslivet kommer
att få en inbjudan inom kort för att delta på workshop. Denna process kommer
att ta ungefär ett år till att beslutet tas, om att en ny näringslivsstrategi är
antagen.
Marcus fortsatte och berättade om förenkla – helt enkelt: en utbildning för
företagsklimatet, som handlar om intern kommunikation, bemötande, service
och tillgänglighet med mera.
Lantbruksforum hade premiär förra veckan där ungefär 10 lantbruksföretagare
deltog. I detta forum diskuterade man utmaningar och möjligheter inom
området.
Marcus informerade också om att parkeringen vid Bygdegårdsvägen (den
första parkeringen när man svänger på höger sida), blir inte asfalterad. Detta
med anledning av att det är sannolikt att kommunen avyttrar tomten.
En ny inventering är på gång när det gäller behov av bussar till Brunna samt
Livgardet.
Marcus berättade också om Upplands-Brogalan som är den 24 april samt
Livgardets dagar den 24–25 april, där kommunen kommer att vara på plats.
Marcus avslutade sin informationsdel med att berätta om nästa näringslivsråd
som är den 6 maj. Meddela till Nassim Nyholm vid intresse av att ha
näringslivsrådet hos sig.
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Frågor från Damernas affärsnätverk, ordförande Maria
Brofalk
Maria Brofalk inledde med att tacka kommunen för att ha tagit grepp om
trygghetsfrågan, och för all utveckling som kommunen gör.
Maria lyfte frågan kring ombyggnationen av parkeringen vid Bro centrum där
ingen information har gått ut. Det är inte alltid man får plats och det är rörigt.
Det finns en skylt där det står att parkeringen ska bli klart i maj, men man har
ingen aning om detta. Önskemålet från näringsidkarna i Bro centrum är att få
ett informationsblad.
Fredrik Kjos svarade med att E.ON äger marken och därmed bör informera hur
arbetet fortskrider.
Maria avslutade med att berätta om Floristhörnan som har 25-årsjubileum,
samt att det är roligare att vara företag idag.

Frågor från Företagarna Upplands-Bro, ordförande Birgitta
Dickson
Birgitta Dickson informerade om upphandling av personlig assistans där
Upplands-Bro gick ihop med Järfälla. Det var fel att den inte annonserades på
Upplands-Bro kommuns webbplats. Dock det största felet var att den avsåg
båda kommunernas hela område för personlig assistans, vilket gör att större
företag med många anställda klarar av detta. Detta innebär att mindre företag
utestängs.
Från Järfälla upphandlingsansvariga publicerades följande text: ”Det har
kommit till kommunens kännedom att en presumtiv anbudsgivare hämtat ut
information efter det att sista dag för frågor och svar har passerat. De har
hämtat ut informationen på ett icke acceptabelt sätt, utan att gå den rätta vägen
genom frågor och svar i TendSign så som det stipuleras i
upphandlingsdokumentet. De har därmed fått tillgång till information som
övriga presumtiva anbudsgivare ej fått tagit del av och som kan ha påverkan på
anbudslämnandet. För att alla ska få samma information och därmed ges
samma möjlighet till att lämna ett konkurrenskraftigt anbud publicerar
kommunen, via TendSign, den utlämnade informationen.”
Birgitta berättade att detta är fel dels för att det bara var allmänna handlingar
som efterfrågades, dels borde dessa rätt grundläggande uppgifter, tex bokslut
2019 för respektive kommun, ha publicerats i samband med
förfrågningsunderlaget. Dessutom har kommunen inte rätt att efterforska vem
som begärt ut allmänna handlingar.
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Företagarna Upplands-Bro föreslår med anledning av detta, dels att kommunen
inför varje upphandling strävar efter att agera genom att mindre och lokala
företag inte missgynnas. Dessutom att man inte har för stora avtalsområden,
samt att om man flera gånger vill upphandla i samarbete med annan kommun,
inte släpper kontrollen till den andra kommunen, utan låter Upplands-Bros
egen upphandlingsfunktion sköta hela upphandlingen eller vara med i arbetet.
Företagarna Upplands-Bro önskar att fler områden upphandlas, att
utmaningsrätt införs, samt att resultatenheter införs inom tillämpliga områden.
Det sista för att få kontroll över och kunskap om den faktiska kostnaden för
den kommunala verksamheten, genom att kunna jämföra med upphandlad
verksamhet.
Företagarna Upplands-Bro undrar kring villkoren för hemtjänst (som är en
uppföljning av tidigare punkt) och när kommunen beräknas bli klara med sin
översyn av villkoren (ersättning, minutsystemet, de långa avstånden med
mera).
Företagarna Upplands-Bro påpekar att när kommunen bygger om/utvecklar nya
områden, måste vägarna vara tillräckligt breda för att lantbrukarna kan ta sig
fram till sina ägor med traktorer och maskiner. De ställer frågan vad
kommunen gör åt detta.
Företagarna Upplands-Bro undrar ifall det är klart med tiderna för uteservering
(ändring från kl. 22.00 till 23.00).
Företagarna Upplands-Bro har förslag om att kommunen borde uppmuntra
aktiviteter i Kungsängen, Bro och Tibble centrum för att skapa mer liv,
engagemang och trygghet, samt dra folk till centrumen. Till exempel lördagar
där aktörer i centrum kan få ställa ut bord, sälja fika och presentera sina
erbjudanden. Kommunen kan även bjuda in det lokala föreningslivet,
idrottsrörelsen med flera. Detta bör inte förknippas med avgifter eller
tillståndsplikt, utan kan ske i positiv dialog mellan centrumaktörer och
kommunen.
Företagarna Upplands-Bro informerade om att Tibble Torg upplevs som mörkt
och otryggt. De undrar hur platsen kan bli bättre ljussatt och ifall buskar kan
klippas ner, samt ifall det blir någon trygghetsvandring även i Tibble.
Företagarna Upplands-Bro avslutade med att informera om ICA Supermarket i
Bros problem med snattande skolungdomar, samt undrar hur det går att lösa
detta.
Fredrik Kjos svarade med att Broskolan har kommit överens med ICA
handlaren om att skolelever inte får vistas i butiken under skoltid. Diskussioner
pågår dessutom om att skolan ligger mitt i centrala Bro.
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När det gäller upphandlingen av personlig assistans så informerade Fredrik
Kjos om att när Upplands-Bro kommun fick veta hur Järfälla hanterade
situationen, så backade man bandet för att göra om och göra rätt.
Fredrik Kjos berättade att det pågår en översyn kring ersättningsmodellen, och
att arbetet pågår. Det finns grannkommuner som har andra modeller.
Avslutningsvis informerade Fredrik Kjos om att lokala näringsidkare borde
delta vid trygghetsvandringarna. Vid frågor och funderingar kan man mejla till:
trygg@upplands-bro.se

Övriga punkter
Lars Wikström från Livgardet informerade om att man har fullt upp med
försvarsövningar i maj, vilket innebär att man inte är mycket på plats vid
Livgardet. Lars berättade även om 10MILA 2020, där Livgardet ger plats åt
tävlingen. Den 24–25 april är det Livgardets dagar och dessutom kommer
Livgardet att vara med vid Brofästet den 22 april. När det gäller
smittspridningen av Coronaviruset, hanterar man situationen genom att ha extra
koll. Detta med anledning av att man veckovis får utländska besökare på grund
av internationella insatser. Lars avslutade med att berätta kring busskapaciteten
och att flera tar bilen till Livgardet, vilket innebär fler bilköer till entrén. Det
behövs fler bussar och rätt antal bussar, som går rätta tider.

Daniel Riesterer från LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) Upplands-Bro
informerade om att den 3 mars var det premiär för lantbruksforumet.
Lantbruksföretagare upplevde dagen som positiv och man lyfte fram frågor
som strandskydd, tätortsnära jordbruk, hållbar produktion, till- och infartsvägar
med mera. Daniel berättade även om att den 15 maj är det lantbruksdag för
kommunens tjänstemän och politiker. Man håller också på att se ifall det går att
få bidrag centralt med projektet ”Bonden i skolan”. Detta innebär att man
arbetar med att informera skolan vart maten kommer ifrån med mera. Daniel
avslutade med att informera om att Rekoring i Bro är igång. Det är ett
samarbete mellan lokala producenter där man har en gemensam
utlämningspunkt av förköpta varor.

Anders Geijer från Västerport E18 AB lyfte fram synpunkten om att hela
avfarten kring Brunna området vid E18, behöver få ett helhetsgrepp genom att
lyfta fram området på ett finare sätt.

5 (6)

Upplands-Bro kommun

Datum

2020-03-11

Fredrik Kjos svarade att detta ligger i arbetet för Fördjupade översiktsplanen
kring Kungsängen och Bro. Dessutom har kommunen fått medel kring Gröna
dalen för att skapa en attraktivare miljö. Det kommer även nya rondeller som är
kopplade till avfarten och Granhammarsvägen.

Niklas Grahn från Altia Sweden AB tog upp frågan kring busskapaciteten i
Brunna industriområdet, där folk tar hellre bilen. Företaget växlar upp med
tjänstebilar för att lösa situationen. Han tog även upp att hela området i Brunna
saknar linjemarkeringar ute på gator. Man borde se över hela området och
framförallt Granhammarsvägen med tydligare linjedragning på vägarna.

Information från Olle Karstorp, Regionchef Stockholm hos
Svenskt Näringsliv
Olle Karstorp informerade kort om rankingutvecklingen i Upplands-Bro
kommun, och att Svenskt Näringsliv har ändrat lite på enkätfrågorna samt
rankingens olika delar. Det som är nytt bland annat är att det finns en
enkätfråga som handlar om brott och otrygghet.

Nästa möte
Onsdagen den 6 maj 2020 kl. 12-14, plats: ej klart, återkommer
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