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

10
00

, v
1.

1,
 2

01
7-

03
-1

6 
   

 

 

Minnesanteckningar: Näringslivsråd 18:e november 2022  
  
Närvarolista:  
Fredrik Kjos – Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro kommun 
Mattias Peterson Ersoy – Kommunalråd (C) Upplands-Bro kommun 
Hans Åberg, Kommunalråd (L) Upplands-Bro kommun 
Katarina Barter – Näringslivschef Upplands-Bro kommun 
Beatrice Porshage – Näringslivsutvecklare Upplands-Bro kommun 
Nassim Nyholm – Näringslivsutvecklare Upplands-Bro kommun 
 
Daniel Riesterer – Ordförande i LRF Upplands-Bro 
Birgitta Dickson – Ordförande Företagarna i Upplands-Bro 
Irené Seth – Vice ordförande Damernas Affärsnätverk 
Anders Geijer – Västerport E18 AB 
Lars Wikström – Stf Regementschef 2 (Livgardet) 
Johan Arktell – Kontorschef Sparbanken i Enköping 
Anna Karlsson – Kontorschef Handelsbanken Kungsängen 
Jens Sjöberg, VD Xervon 
Håkan Björklund - Anora Group 
Nathalie Marnell – Svenskt Näringsliv 
 

Ej närvarande:  

Janne Stefanson – Kommunalråd (KD) Upplands-Bro kommun 
Camilla Janson – Oppositionsråd (S) Upplands-Bro kommun 
Ida Texell – Kommundirektör Upplands-Bro kommun 
Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun 
Peter Tzintzis – Hotelldirektör Happy Tammsvik 
 

1) Inledning Fredrik Kjos (M) 

Fredrik informerade om det fortsatta Alliansstyre som kommer att styra kommunen 
för andra gången i rad. Just nu pågår budgetarbetet, vilket kommer att vara klart i 
mitten av december. Det är stort fokus på den osäkerhet som är just nu och hur 
framtiden kommer att se ut och hur påverkad den kommer att vara efter den 
ekonomiska vinter som kommer. Nya satsningar för barn, unga och äldre ska ej bli 
påverkade av världens läge. 

2) Katarina Barter, Näringslivschef  

Näringslivsarbetet och vårt arbete. PPT bifogad. 
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3) Laget runt/lägesuppdatering.  
• LRF: utbildningsbehov kring vad det finns för jobb att söka och vilka jobb 

som är bristyrken. Brist på utbildningsplatser för praktiska yrken. Det kommer 
bli brist på maskinförare inom lantbruket exempelvis. 

• Det finns efterfrågan på större lokaler alt mark att bygga på. 
• Önskemål att kommunen fokuserar på trygghet och hur det arbetet ska ske 

framåt 
• Företagarna undrar vad händer nu efter att NFC sagt upp avtalet med 

kommunen? När kommer en tidsplan för konkurrensutsättning? 
• Rotary har tillsatt en yrkeskommitté som bland annat samarbetar med UF-

företagen i skolan. 
• Fokus har bytts från boräntor till sparräntor. Negativ utveckling är dubbla 

boenden. 
• Sparbanken informerar om en ny fond som kommer att startas som riktar sig 

till att finansiera fritidsaktiviteter för barn och unga i kommunen. 
• Nathalie Marnell, Svenskt Näringsliv tar tillfället i akt och informerar om 

nyheter från Svenskt Näringsliv: 
Under 2023 går vi in i en ny avtalsrörelse. LO har lagt sig på 4,4% mitt i en 
tid när kostnaderna för företagen har ökat enormt. I vissa fall är elkostnaderna 
lika höga som personalkostnaderna. Samtidigt vill facken se en 
låglönesatsning. I mars går också den sänkta arbetsgivaravgiften för unga ut. 
Detta kommer slå mycket hårt mot besöksnäring och handel.  

Kortfattat kring vad SN anser som plus och minus för näringslivet 
kopplat till regeringens budget.  

Positivt: 
Energi: Utbyggnad av fossilfri produktion, påskyndad utbyggnad av elnäten, 
kortade tillståndsprocesser för utbyggnad av kärnkraft och reformering av 
miljöbalken är några exempel på framgångar.  

Regelkrångel: En företagare idag ska hålla reda på ca 1200 lagar och regler 
och regelbördan beräknas kosta företagen ca 200 miljarder om året. Efter 15 år 
av stiltje på området finns det nu tydliga förslag, bland annat regelrådet ska 
stärkas samt att ett implementeringsråd ska införas. 

Kompetensförsörjning: Reformering av den gymnasiala yrkesutbildningen, 
samt utöka utbudet inom högskolan och yrkeshögskolan av kurser för 
yrkesverksamma, positivt.  

Negativt: 
Arbetskraftsinvandring: Inkomstgränsen ska höjas, att arbetstillstånd bara bör 
beviljas om man ordnat en heltäckande sjukvårdsförsäkring för den första 
tiden och vissa yrkesgrupper undantas från möjlighet till arbetstillstånd. 
Många företag är helt beroende av arbetskraftsinvandring då det inte går att 
hitta den i Sverige. SN vill att inkomstgränsen ska gå vid de kollektivavtalade 
lönerna.  

Arbetslinjen: Vi är kritiska till att regeringen väljer att höja a-kassan samtidigt 
som arbetslösheten biter sig fast och väntas öka. Incitamenten till arbete 
behöver i stället stärkas.   
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4) Enkätfabriken ger en utökad analys om företagsklimatet 

Daniel Sturesson från Enkätfabriken presenterar en utökad analys där man har tagit 
fram slutsatser från flera mätningar (SCB, NKI och Svenskt Näringslivs företags-
klimatranking) sammantaget kring det lokala företagsklimatet. Han anser att 
kommunen ska fokusera på det som faktiskt driver nöjdhet, där det finns ett tydligt 
samband. 
- Varumärket, politikernas och tjänstepersonernas inställning  
kommunikation och dialog. 
- Både det generella intrycket och de specifika upplevelserna gör skillnad. 
- Både politiker, centrala tjänstepersoner och enskilda handläggare har ett ansvar. 
Viktigt att ett arbete genomsyrar hela organisationen. 

Företagare är inte bara företagare 
- De flesta företagare bor i kommunen där de driver sitt företag.  Hur det är att vara 
invånare är lika viktigt eller viktigare än hur det är att vara företagare. Inte minst för 
de företag som inte har så mycket kontakt med kommunen. 

Viktigt för företagare (avseende NKI) 
- kompetens (förstå företagens förutsättningar) 
- effektivitet (att tjänstemän förstår sig på ärendet och att företagen förstår sig på 
ärendets gång och att detta görs med en tydlig kommunikation.) 
- bemötande (hur man bemöter och förklarar till exempel negativa beslut.) 

Näringslivsavdelningen har just arbetat med att utbilda interna tjänstepersoner i 
kommunens näringslivsnätverk. Över 100 personer har genomgått utbildning i service 
och bemötande samt ökad förståelse för företagens villkor. 
 

5) Företagsakuten, information och diskussion kring satsningen för 
näringslivet 

Katarina informerar om satsningen som framfördes under föregående Näringslivsråd. 
Syftet med den nya satsningen är: 

- Att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt för företagen i Upplands-
Bro 

- Att inventera företagarnas behov av stöd samt få förståelse avseende 
uthållighet i en svår tid.  

- Att identifiera vad vi gemensamt kan göra för att stärka de lokala företagen, 

Satsningen i korta drag: 

- Företagsenkät, undersöker möjligheter och behov, samt hur företagen mår. 
- Näringslivsträff Företagsakuten den 30 november på Almare Stäket. 
- Energirådgivning 
- Boka en upphandlare 
- Boka en näringslivsutvecklare 
- Julgåvan, ett stöd till näringslivet 
- En samlad webbsida med information om kommunens stöd 
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Efter den kommande näringslivsträffen med temat Företagsakuten kommer vi kunna ta 
fram tjänster eller aktiviteter utifrån företagens behov. 

6) Övriga frågor 
LRF och Företagarna hade lyft övriga frågor som kommer tas upp i början på 
nästkommande möte. 

7) Summering och avslut 
Fredrik tackar för allas medverkan. Näringslivsrådet avslutades. 

 

Övriga frågor 

- Daniel Riesterer, LRF, vill ta upp en fråga gällande planering och 
genomförande av infrastrukturella åtgärder, första hand vägbyggen. 

- Birgitta Dickson, Företagarna Upplands-Bro, har en fråga om vad som 
händer nu efter att NFC har avslutat samarbetet med Upplands-Bro 
kommun? 

Dessa frågor har beslutats att tas upp under nästa näringslivsråd. 

 

 

 


