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Kommunledningskontoret 
 Datum     

 2022-03-23     

  

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Minnesanteckningar: Näringslivsråd 23:e mars 2022  

  
Närvarolista:  

Fredrik Kjos – Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro kommun 

Mattias Peterson – Kommunalråd (C) Upplands-Bro kommun 

Martin Normark- Kommunalråd (L) Upplands-Bro kommun 

Ida Texell – Kommundirektör Upplands-Bro kommun 

Katarina Barter – Näringslivschef Upplands-Bro kommun 

Beatrice Porshage – Näringslivsutvecklare Upplands-Bro kommun 

Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun 

Daniel Riesterer – Ordförande i LRF Upplands-Bro 

Birgitta Dickson – Ordförande för Företagarna Upplands-Bro 

Irené Seth – Vice ordförande Damernas affärsnätverk 

Anders Geijer – Västerport E18 AB 

Lars Wikström – Stf Regementschef 2 (Livgardet) 

Peter Tzintzis – Hotelldirektör Happy Tammsvik 

Helene Stråhle – Stf.Kontorschef Sparbanken i Enköping 

Anna Karlsson – Kontorschef Handelsbanken Kungsängen 

Peter Magnusson – Magnusson Petfood  

Jens Sjöberg, VD Xervon 

Niklas Grahn, Site manager Anora Group  

Fredrik Östbom – Företagarnas Samhällspolitiska chef 

Ej närvarande:  

Janne Stefanson – Kommunalråd (KD) Upplands-Bro kommun 

Camilla Janson (S) Oppositionsråd 

Jessica Drugge – Svenskt Näringsliv – kan ej medverka denna gång. 

 

Inledning Fredrik Kjos (M) 

Fredrik Kjos informerade om hur kommunen arbetar med anledning av situationen i 

Ukraina. Att Upplands-Bro kommun är beredda och redo på att ta emot de flyktningar 

som eventuellt kommer hit men att vi i nuläget inte vet hur många som kan tänkas 

komma. Förnärvarande är det upp till 180 platser som är förberett. 

 

Laget runt/lägesuppdatering 

 

• Konferensanläggningarna i kommunen är fortfarande påverkade av pandemin 

men på väg att återhämtas med mycket bokningar framöver. 

• Både Sparbanken och Handelsbanken känner av företagskunder och 

privatkunders oror kring förhöjda dieselpriser, exportkostnader, räntor och 

råvarupriser.  
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• Råvarupriserna har ökat de senaste månaderna med ca: 30%. Detta påverkar 

bland annat jord och lantbruken i kommunen väldigt mycket. 

• Förhöjda dieselpriser samt sanktioner mot Ryssland har gjort att en del företag 

har avslutat sina verksamheter och samarbetspartner som de har haft där, 

vilket medför till minskad försäljning av varor. 

• Näringslivsavdelningen har skickat ut en enkät till näringslivet i kommunen 

som ska ge oss en bild hur företagen mår. 

• Företag i kommunen flaggar att de har arbete de kan förse eventuella 

flyktingarna från Ukraina med. 

 

 

 

Ida Texell Kommundirektör-Hur förbereder sig och vad gör kommunen,  

 

Ida berättade om den nya staben, Julius. Stab Julius aktiverades den 16 februari med 

anledningar av invasionen i Ukraina samt hur vi arbetar med det i kommunen, 

samarbete, solidaritet och asylrätt. Stab MIGG som har satts ihop är en stab som 

arbetar med att hantera arbetet kring evakueringsboenden, antal flyktingar samt även 

de ’mjuka delarna’. Hon berättar även att kommunen är väl förberedda på att kunna ta 

emot flyktingar och redo att hjälpa till. 

 

Daniel Riesterer – LRF  

 

Daniel informerade att Upplands-Bro kommun har sedan 2001 tappat 670 hektar 

produktiv åkermark till förmån för annat än jordbruk. Under samma period har vi ökat 

vårt invånarantal från 20K till 30K. För att sätta den förlorade arealen i ett perspektiv, 

så motsvarar det dryga 5% av den totala mängd areal som gått förlorad på riksplanet 

under samma period. Han belyser vikten av livsmedelsförsörjning och hur viktig den 

är om inte ännu nu i och med invasionen av Ukraina. De areella näringarna måste vara 

med i framtidens beslutsprocesser i ett mycket tidigare stadium, för att på så vis 

förhindra onödigt långa och fördyrade ärenden. Vi måste värna om vår åkermark, och 

vi måste värna om våra lantbrukare. 

 

Katarina Barter, Näringslivschef 

 

Katarina berättade kort om näringslivsavdelningens arbete som pågår nu under våren 

som innefattar många fysiska träffar och besök. Hon informerade även om den enkät 

som har skickats ut till näringslivet i kommunen som ska ge oss en bild på hur 

företagen mår med anledning av invasionen av Ukraina.  

 

Fredrik Östbom, Samhällspolitisk chef, Företagarna 

 

Fredrik ville förmedla att det kommer vara kommunerna och näringslivet som 

tillsammans får de ukrainska flyktingarna i arbete. Att kommunerna behöver kartlägga 

kompetensen hos dem som är hos oss, och Företagarna behöver inventera hos 

medlemmarna vilken kompetens som de behöver. Efter det bör vi tillsammans ha 

rekryteringsträffar, om möjligt.  

 

 

 


