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Kommunledningskontoret 
 Datum     

 2022-05-19     

  

 

 

 

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 19:e maj 2022  

  

Närvarolista:  

Fredrik Kjos – Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro kommun 

Mattias Petersson – Kommunalråd (C) Upplands-Bro kommun 

Katarina Barter – Näringslivschef Upplands-Bro kommun 

Beatrice Porshage – Näringslivsutvecklare Upplands-Bro kommun 

Daniel Riesterer – Ordförande i LRF Upplands-Bro 

Birgitta Dickson – Ordförande för Företagarna Upplands-Bro 

Irené Seth – Vice ordförande Damernas affärsnätverk 

Lars Wikström – Stf Regementschef 2 (Livgardet) 

Johan Arktell – Kontorschef Sparbanken i Enköping 

Anna Karlsson – Kontorschef Handelsbanken Kungsängen 

Niklas Grahn - Site manager Anora Group  

Carl-Fredrik Wincent- rektor Vux . deltog från kl 11.50 

 

Ej närvarande:  

Camilla Janson (S) Oppositionsråd 

Jessica Drugge – Svenskt Näringsliv 

Martin Normark- Kommunalråd (L) Upplands-Bro kommun 

Ida Texell – Kommundirektör Upplands-Bro kommun 

Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun 

Peter Tzintzis – Hotelldirektör Happy Tammsvik 

Peter Magnusson – Magnusson Petfood 

Anders Geijer – Västerport E18 AB 

Janne Stefanson – Kommunalråd (KD) Upplands-Bro kommun 

Jens Sjöberg - VD Xervon 

 

Inledning Fredrik Kjos (M) 

Fredrik berättade om den välbesökta näringslivsdagen som ägde rum på Bro 

Park den 18 maj. Under denna dag delade kommunen ut pris till årets hållbara 

företag, som gick till Happy Tammsvik. Han berättade också om att Upplands-

Bro kommun tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och Hemsö 

fastigheter AB avser att ingå ett intentionsavtal om att utreda möjligheten för 

ett nytt nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för 

internationell fotboll vid Kungsängens IP. Det kommer generera flertalet andra 

möjligheter för Upplands-Bro. 
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Laget runt/lägesuppdatering 

 

• Konferensanläggningarna har fått bra med bokningar under våren och 

det känner att de äntligen har börjat återhämta sig efter två år av 

pandemi. 

• Det är tufft för transportbranschen pga höjda diesel och råvarupriser. 

Spannmålen har gått upp ca 400%. Fler rejäla prishöjningar väntas i 

höst. 

• Upplands-Bro är bäst i Sverige på livsmedelskontroller. Kommunen 

arbetar aktivt med att förbättra service till företagen genom interna 

utbildningar som näringslivsavdelningen anordnar. Vi har även startat 

en kompentensnätverksträff för tjänstepersoner inom Vux, 

arbetsmarknad och Omdaning Bro i syfte att öka kunskapen om 

näringslivets förutsättningar och därmed även en bättre matchning till 

arbetsmarknaden. Detta ingår i en ny arbetsmarknadsmodell. 

 

• Handelsbanken känner fortsatt oro bland alla kunder gällande räntorna. 

Oro vad som kommer hända med de kunder som har stora lån nu när 

både räntor och livs-och råvarupriser ökar. Många nya ansökningar från 

Ukraina som vill bli kunder i banken.  

• Sparbanken delar samma oro och bild som Handelsbanken gällande 

höjda räntor och prishöjningar på diverse livsmedel etc. Johan berättar 

att deras kontor har haft rekord gällande antal stipendieansökningar 

samt att antal anställda har ökat under året. Johan undrar när elstolparna 

kommer att installeras för invånarna i kommunen. De har även framfört 

att de kan stå för delar av kostnaden.  

• Mattias ger ett förslag på att kommunen borde satsa på att låta elever 

från skolan utbilda de äldre inom de digitala mobilanvändning etc. 

• Trögt i lantbruksbranschen till följd av det som händer i Ukraina. Det 

slår riktigt hårt mot alla lantbruken i hela Sverige. Gödningspriser har 

tiodubblats på ett par år och bränslepriserna har ökat markant. Daniel 

berättar om LRF:s politikerutfrågning som ägde rum och framförde att 

alla var riktigt nöjda och det var bra frågor som togs upp.  

• Carl-Fredrik presenterade sig själv och sin verksamhet. Han berättar att 

många väljer vård och barnutbildningarna. Han hoppas kunna hitta nya 

vägar för samverkan mellan kommunen och näringslivet rörande 

utbildning och arbete.  

 

 

Katarina Barter, Näringslivschef 

Katarina berättar att nyföretagarcentrum säger upp avtalet med Upplands-Bro 

kommun från och med den 15 juni. Vi måste därför hitta nya vägar för att 

kunna erbjuda invånarna rådgivning. Katarina berättar att alla 
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Stockholmskommuner har ett NyföretagarCentrum själva eller med en annan 

kommun. Hon går igenom hur Stockholm stad arbetar med sin rådgivning för 

nyföretagande Starta eget Stockholm, samt hur Lidingö arbetar med, Start up 

Lidingö. Hon går kort igenom hur Almi och SUP 46 arbetar med nya företag. 

Katarina lyfter att samarbetet skola näringsliv också kan sammanstråla med 

nyföretagarcentrum.  

 

Johan Arktell, - Efterfrågar ett samarbete mellan bankerna och det nya 

’nyföretagarcentrum’ och att alla ska äga frågan och känna ansvar. 

 

Birgitta Dickson, - tror att vi måste ha en interimslösning till alla de invånare 

som vill ha rådgivning tills vi har satt den nya formen som kommunen ska ha. 

 

Irené Seth, - tycker att det ska vara en organisation där både kommun, skola 

och företag går ihop och skapar något nytt tillsammans. 

 

Fredrik Kjos svarar att Katarina kommer att undersöka möjligheterna vidare för 

en ny modell för nyföretagande. 

 

  

Birgitta Dickson, Ordförande för Företagarna Upplands-Bro 

 

Birgitta går igenom Företagarnas årliga företagsfakta 2022.  

 

Sedan har hon ett par frågor som hon vill har svar på: 

Det kom inte på mötet några svar eller synpunkter på frågorna. Frågorna 

besvaras per email till Företagarna.  

- Vad beror det på att kommunen inte har infört Rättviksmodellen? 

- Finns det planer på att infra nya typer at tjänstegarantier i kommunen 

(så att till exempel beslut om tillstånd och bygglov fattas inom en viss 

tid, och att tillståndsavgiften minskas eller efterskänks om kommunen 

inte uppfyller garantin)? 

- På vilka konkreta sätt används ett näringslivsperspektiv vid kommunala 

beslut? 

- Hur jobbar kommunen aktivt för att öka inköpen från lokala små 

företag? 

- Hur är kommunen som avtalspart visavi små lokala företag? 

- Hur möjliggör kommunen att fler verksamheter konkurrensutsätts? 

- Hur är kommunen som hyresvärd åt små lokala företag 

 


