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Minnesanteckningar: Näringslivsråd 6/5 2020 
 

Närvarolista: 

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 

Sven-Olof Näslund – Stabschef för samhällsbyggnadskontoret 

Lars Wikström – Stf Regementschef 2 (Livgardet) 

Helene Stråle – Företagschef/Stf Kontorschef på Sparbanken i Enköping 

Lisa Edwards (C) – Kommunalråd Upplands-Bro kommun 

Irène Seth – Vice ordförande för Damernas affärsnätverk  

Ida Texell – kommundirektör Upplands-Bro kommun 

Martin Normark (L) – Kommunalråd Upplands-Bro kommun 

Karin Morin – Stf Kontorschef Handelsbanken Kungsängen 

 

 

Inledning, Martin Normark (L) 

Martin Normark inledde näringslivsrådet som ordförande med anledning av att 

Fredrik Kjos inte kunde vara närvarande idag. 
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Information från Ida Texell, kommundirektör 

Ida Texell tackar för engagemanget och kraften som Upplands-Bro visat i 

dessa svåra tider. Ida uttryckte kommunens förståelse och deltagande för 

verksamheter som kämpar hårt under Corona omständigheterna. Kommunen 

jobbar med att stödja verksamheterna och tar gärna emot förslag på åtgärder. 

Inom kommunen arbetas hårt med att hantera effekterna av Corona. Det har 

varit en påfrestande tid för alla och kommer fortsätta att vara under hösten. 

Planen är robust och strukturerad men arbets- och tidskrävande för många. 

Gällande ekonomi beskrev Ida att 2020 ser mörkt ut när det gäller 

skatteintäkter då skatteprognosen visar att intäkterna minskar kraftigt.  

 

 

Information från näringslivsstaben 

Marcus Nybom, näringslivschef, berättade om att Upplands-Brogalan flyttas 

fram till april 2021 med anledning av Corona situationen. Marcus nämnde även 

lite kort om kommunens corona-åtgärder som har varit följande: 

- Halv hyra mellan april-juni för vissa lokalhyresgäster via Upplands-

Brohus 

- Helpdesk för rådgivning via Nyföretagarcentrum 

- Uppskjutna tillsynsavgifter till 30 september 

- Tillåtet att öppna uteserveringar från 24 mars 

- Öppnar upp för att timanställa personal inom kökspersonal och vård 

och omsorg 

- Smaka på Upplands-Bro och lunch till gymnasieelever 

Marcus avslutade med att presentera NKI resultaten för 2019 års ärenden och 

arbetslöshetsstatistiken. Presentationen finns bifogade med 

minnesanteckningarna.  

 

 

Frågor från Helene Stråle, Sparbanken i Enköping  

Helene Stråle berättade om företagsakuten under corona omständigheter, och 

hur bank samt kommun kan underlätta för företagen. Bank och kommun har ett 

ansvar för att underlätta för företagen i denna rådande situation. Helene 

informerade om att vara proaktiva utåt i tidigt skede, för att inte komma in 

försent med åtgärder och stöttning. Det ska finnas enklare sätt att komma i 

kontakt med kommun och bank, samt kunna hänvisa vidare till rätt person för 
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respektive företag. Sparbanken i Leksand har kommit långt i detta arbete som 

kommunen kan titta närmre på.  

Kommunen svarar att finns det olika idéer om insatser kan man alltid vända sig 

till näringslivsstaben.  

Helene avslutade med att Johan Arktell går på föräldraledighet fram till januari 

2021, vilket innebär att Helene är med i näringslivsrådet resten av 2020.  

 

 

Frågor från Jens Sjöberg, Xervon Sweden AB 

Jens Sjöberg lyfte frågan kring pågående byggandet av rondeller vid 

Granhammarsvägen och trafikkaoset som har medförts. 

Kommunen svarar att det har varit en besvärlig fas. Det har gjorts justeringar 

och man har öppnat upp ytterligare ett körfält, vilket har lett till bättre 

trafikflöde än för två veckor sedan. Med justeringar som har genomförts har 

man öppnat upp dubbla körfält norrifrån. Kommunen informerade även om att 

den första etappen innehåller en ny gång- och cykelväg vid 

Granhammarsvägen, som är en ren trafiksäkerhetsåtgärd. Den andra etappen 

innehåller bygget av två nya cirkulationsplatser knutna till E18. Detta har varit 

besvärliga punkter för kommunen och är till för att minska trafikolyckor. 

Kommunen öppnar upp tunneln vid Pettersbergsvägen under sommaren som en 

alternativ väg. Avslutningsvis informerade även kommunen om att man kollar 

upp och utreder om en eventuell ny trafikplats.  

Jens avslutade med att informera om att Xervon Sweden AB borde räknas som 

en samhällsviktig verksamhet, vilket dem är i Tyskland.  

 

 

Frågor från Karin Morin, Handelsbanken i Kungsängen 

Karin Morin lyfte frågan kring hur kommunen ställer sig till pågående 

byggprojekt med nya bostadsområden och nyproduktion. Karin ställde också 

frågan kring ifall det har blivit förseningar eller stopp på byggandet, med 

anledning av corona.  

Kommunen svarar att det är svårbedömt med anledning av att man inte vet hur 

detta tar vägen med corona. Tittar man på Stockholms län och region, har det 

funnits behov av 22 000 nya bostäder/år. Däremot i dagsläget är det nere på 

15–16 000 bostäder/år. Antal ärenden på bygglovssidan har inte minskat men 

karaktären på ärenden har ändrats, exempelvis mer altanbyggande hos 
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privatpersoner. Kommunen är i avvaktande läge fram till hösten, för att kunna 

se hur detta slår på kommunens ekonomi.  

 

 

Information från samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef, informerade om att verksamheterna 

upprätthålls som vanligt. Man har klarat sig långt med bemanningen som finns 

och har varit förskonade till skillnad från andra verksamheter i kommunen. 

Mathias tackade även Sven-Olof Näslund, stabschef inom 

samhällsbyggnadskontoret, som går i pension till sommaren.  

 

 

Frågor från Damernas affärsnätverk, vice ordförande Irène 
Seth 

Irène Seth informerade om att man startar en utbildning kring digitala möten för 

sina medlemmar. Detta med anledning av att man troligtvis kommer fortsätta med 

digitala möten framöver. Irène informerade även om att medlemmarna brukar 

samlas över lunch, och de hade önskemål om att kunna sitta utomhus samt att 

kommunen ser över möjligheten om att utöka möjligheten till sittplatser. Irène 

avslutade med att berätta om Sigtuna kommun och deras stöttning till 

konferensanläggningar som kommunen gärna få titta närmre på.  

 

 

Frågor från Företagarna Upplands-Bro, ordförande Birgitta 
Dickson 

Birgitta Dickson informerade om att årets företagare har utsetts och det blev 

bröderna Maykel och Dani Abdallahad från Petjos. Det är dock oklart med 

regionalfinalen och om det blir av samt när. Birgitta lyfte frågan kring när 

utredningen är klar när det gäller ersättning för privata utförarna inom 

hemtjänst. 

Kommunen svarar att man har behövt prioritera annat med anledning av corona 

situationen, samt att det har varit personalbrist på 85 % i vissa verksamheter. 

Den är på gång och ska komma upp till äldrenämnden. 
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Birgitta lyfte även frågan kring när privata utförarna får ersättning för 

skyddsutrustning som de har bekostat för sin personal, som har full 

skyddsutrustning.  

Kommunen svarar att de inte har fått besked från regionen än kring när 

utbetalningen sker.  

Birgitta informerade även om att FRG (Frivilliga Resursgruppen) har endast 

gett utrustning till kommunal verksamhet.  

Kommunen svarade att detta inte är korrekt, varje vecka genomförs samtal med 

olika utförare och vid dessa samtal berörs frågan. Om behov uttrycks så ska 

detta ombesörjas. 

Birgitta berättade även om att samtliga bolag alternativt i vissa utpekade 

branscher (hotell, restaurang, café, hälsa, frisör med flera) räcker det inte med 

uppskov utan man vill se slopade tillsynsavgifter för 2020 när det gäller miljö, 

hälsa, livsmedel, alkohol, tobak samt hyra och uteservering. Detsamma gäller 

för sophämtning, vatten och avlopp, med anledning av att företagen inte har 

mer pengar i höst. Det blir större förlust för kommunen ifall företag går omkull 

med minskade skatteintäkter och ökning av försörjningsstödskostnader. 

Birgitta lyfte frågan kring ifall kommunen kan hjälpa till att matcha ihop 

permitterad/övertalig personal med tillfälligt lediga tjänster inom andra 

branscher, och om kommunen har timanställt personal från företag som inte 

kan behålla sin personal. 

Kommunen svarar att de har timanställt personal från företag som inte kan 

behålla sin personal. 

Birgitta berättade även om att bjuda in berörda företagare, exempelvis butiker, 

restauranger när det blir dags för trygghetsvandringar. När det gäller 

näringslivsluncher finns det önskemål om att ordna digitala lösningar med 

föredrag, information och viss interaktion eftersom allt annat har avstannat. 

Smaka på Upplands-Bro, ett förslag på att inte bara gå ner i pris, utan 

kommunen kan subventionera checkar som kostar 200 kr (värde 300 kr).  

Birgitta avslutade med att lyfta frågan om prognosen kring ekonomin. 

Kommunen svarar att skatteunderlaget har minskat med 50 miljoner kronor 

samt ökade intäkter. Tertialrapporten stängs slutet av veckan och även om den i 

nuläget pekar på ett plusresultat så är analysen att om situationen med 

arbetslöshet och minskade skatteintäkter fortsätter så kommer hösten att 

medföra röda siffror för år 2020. Kommunen har påbörjat ett hårt arbete med 

att bromsa in och begränsa kostnader. Vakanser prövas, omorganiseringar 

genomförs och vi begränsar och skär ner på konsulter. 
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Rapport från Daniel Riesterer, LRF Upplands-Bro 
(Lantbrukarnas Riksförbund) 

Daniel Riesterer informerar om att man har haft ett möte med kommunen och 

diskuterade i stora drag lantbruksfrågor. LRF Upplands-Bro ska träffa 

kommunens gatu, park och trafik den 12 maj för att diskutera bredare vägar. 

Daniel berättade även om att svenskproducerad mat har ökat och är av stort 

intresse under corona situationen. Daniel hade önskemål om att kommunen ska 

bjuda in kostchefen till nästa lantbruksråd under hösten. LRF dagen blir inte av 

i maj, utan den är framflyttad till hösten. Det har tagits ett riksdagsbeslut för 

livsmedelsstrategin som Upplands-Bro kommun borde arbeta vidare med. LRF 

Upplands-Bro arbetar med projektet ”Bonde i skolan” med syfte att ta ut elever 

på studiebesök till lantbruket. Kvarnnibble är med i detta projekt där elever får 

komma ut på studiebesök. Daniel avslutade med att berätta kring 

livsmedelsupphandlingen där lokala lantbrukare borde gå gemensamt ihop för 

att klara av en upphandling. 

 

 

Nästa möte 

Näringslivsrådet hade ett önskemål om att träffas i slutet av augusti. 

Återkommer med ett datum vid ett senare tillfälle. Nästa möte kan bli i digital 

format.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


