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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 28:e september 2022  
  
Närvarolista:  
Fredrik Kjos – Kommunstyrelsens ordförande Upplands-Bro kommun 
Mattias Peterson Ersoy– Kommunalråd (C) Upplands-Bro kommun 
Camilla Janson (S) Oppositionsråd 
Ida Texell – Kommundirektör Upplands-Bro kommun 
Katarina Barter – Näringslivschef Upplands-Bro kommun 
Beatrice Porshage – Näringslivsutvecklare Upplands-Bro kommun 
Thomas Lenell – Samhällsbyggnadschef Upplands-Bro kommun 
Camilla Stark – Enhetschef Trygghet och prevention 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 
Johan Arktell – Kontorschef Sparbanken i Enköping 
Anna Karlsson – Kontorschef Handelsbanken Kungsängen 
Jens Sjöberg, VD Xervon 
Niklas Grahn, Site manager Anora Group  
Nathalie Marnell – Svenskt Näringsliv  

Ej närvarande:  

Janne Stefanson – Kommunalråd (KD) Upplands-Bro kommun 
Martin Normark- Kommunalråd (L) Upplands-Bro kommun 
Peter Magnusson – Magnusson Petfood 
 

Inledning Fredrik Kjos (M) 

 
Laget runt/lägesuppdatering 
Frågor som lyfts: 

• allmän oro avseende räntor på bostadslån samt generellt orolig marknad. 
• allmänna kostnadsökningar på, el råvaror och räntor och att det är en allmän 

oro bland företagen gällande hur framtiden ser ut.  
• Företagarna har ett önskemål om en jobbmässa inför feriejobben.  
• Brist på parkeringar runt om centrumområdet. Kunder till butikerna klagar på 

att de inte kan parkera vid sina besök. 
• tillfälliga lagerlokaler efterfrågas i kommunen. 
• Svenskt Näringsliv rapporterar stor kompetensbrist på enkla ingångsjobb. 
• fortsatt Höjda gödningspriser och dieselpriser som påverkar lantbruken 
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• bra gästflöde på konferenser, har haft svårt att hitta personal till diverse 
ingångsjobb. Oro inför elpriser.  

• förslag och önskemål om någon form av en företagsakut dit företag kan vända 
sig till nu när det är oroliga tider med räntehöjningar och höjda elpriser med 
mera. 
 

Katarina Barter, Näringslivschef  

Katarina informerade om: 
-företagsklimatrankingen och att Upplands-Bro klättrade från plats 50 till 47. 
Kommunens myndighetsutövning och service har gått upp, vilket är positivt med 
tanke på det arbete och fokus kommunen haft gällande förståelse för företagens frågor.  
-satsningen kring nyföretagande går under arbetsnamnet Start Up Upplands-Bro. I 
början av september bjöd vi in till en träff i samarbete med flertalet organisationer och 
nära 50 personer medverkade. Det gav nästan lika många rådgivningar som under hela 
2021. 
- Fokus ökad sysselsättning. Vi arrangerar en Jobb & Kompetensmässa den 17 
november för att stärka kompetensförsörjningen. 
- Skola-arbetsliv- modern framtid & arbetslivsorientering har kommit igång med 
föreläsningar om olika yrken, medverkan på APT och föräldramöten samt arbete med 
UF (Ung Företagsamhet) 
- Kommunen arrangerar flera mötesplatser (Näringslivsdag, besöksnäring, walk and 
talk, lantbruksturné…) i syfte att främja dialog och delaktighet. 
 

Nathalie Marnell, Svenskt Näringsliv 

Presentation och genomgång av företagsklimatrankningen som släpptes idag 28 
september. Presentationen är bifogad. 

Camilla Stark, Enhetschef Trygghet och prevention 

Presentation av resultatet, Tryggare Sveriges trygghetsundersökning Presentationen är 
bifogad, dock är det hela sammanställningen och Camilla presenterade en 
sammanfattning av den. 

 

 
 


