
HÅBO 
KOMMUN 

Näringslivsrådet 

Tid och plats 

Närvarande 

Ledamöter 

Tjänstemän 

Övriga 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordfårande 

Justerare 

JUSTERARE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Kl. 09:00 torsdagen den 21 september 2017, Skoklosterrummet, Kommunhuse t, 
Bålsta 

Carina Lund (M), Ordfårande 

Agneta Hägglund (S), l :e vice ordfårande 

Birgitta Persson, Håbo företagare 

Mats Mattsson, Företagarna Upplands-Bro/Håbo, §§ 14-16 

Harry Lövstav, Håbo företagare 

Petra Forsström HQF 

Per Nordenstam, kommundirektör 

Lars-Erik Sandhgren, Håbo Marknads AB, §§ 3-7 

Sara Widströmer, kommunsekreterare 

Susanne Noren, Håbo Företagare 

Birgitta Persson 

Onsdagen den 27 september 2017, kommunhuset 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Näringslivsrådet 

Innehållsförteckning 

§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Mötets öppnande ................................. .. ........................................................................ 3 

§ 15 
Information från kommundirektör. .... .. .......................................................................... 4 

§ 16 
Information från Hå bo Marknads AB ................................................ ...... ........ .. ........... 5 

§ 17 
Infotmation från näringslivet.. .................. .......................... ......................... ..... ... .......... 6 

§ 18 Dm2017/00170 
Revidering av Håbo kommuns fåretagspolicy ...................................... .......... .. ............ 7 

§ 19 
Upphandling .. ......... ... .. ...... ... ... ...... .... ... ..... ......... .............. ... ...... ..... .............. .... ............. 8 

§ 20 
Övriga frågor/ärenden ......... ... .. ..... ... .... ..... ......... ..................... ...... ......... .. .......... ....... .... 9 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



HÅBO 
KOMMUN 

Näringslivsrådet 

§ 14 

Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Mötet öppnas och upprop forrättas. Susanne Noren adjungeras in med 
närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde. Rådet utser Birgitta 
Persson till justerare av dagens protokoll och dagordningen fastställs. 
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Näringslivsrådet 

JUSTERARE 

§ 15 

Information från kommundirektör 

Kommundirektören lämnar följande information: 

Kommundirektörens roll och kommunens fimktion 
Kommunen som funktion är komplex med en styrelse som ska bestå av 
ledamöter med olika politiska åsikter, mängder av frågor att hantera som 
många medborgare engagerar sig i och ett stort antal anställda som fårväntas 
ra dessa verksamheter att fungera. Kommundirektörens roll i sammanhanget 
är att ha fårtroende från politiken och att ta fram bra fårslag till beslut till 
politiken att ta ställning till. I detta arbete sker mycket samarbete i 
kommunledningsgruppen som är en samling av kommunens högsta chefer, 
inklusive bolagschefer. Information ges om hur gruppen arbetar och 
fungerar. 

Översyn över styrningen i kommunen 
Till nästa kommunstyrelse kommer kommunstyrelsen föreslås att se över 
styrningen av kommunen bland annat genom arbete med en politisk 
referens grupp. 

Förståelse och tydlighet 
Vikten av förståelse och tydlighet i kommunikation mellan kommun, 
allmänhet och näringslivsaktörer tas upp och diskuteras. Likaså poängteras 
vikten av att de synpunkter man lämnar på kommunen är konkreta istället 
får allmänt hållna klagomål som är svåra att hantera och åtgärda. 
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§ 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Information från Håbo Marknads AB 

Lars-Erik Sandhgren, vd på Håbo Marknads AB, informerar om åtgärder 
som kommunen avser vidta får att fårbättra näringslivsklimatet i 
kommunen. 

Synpunkter från fåretagarna har tagits in och dessa har delats in i tre olika 
huvudområden: 

- Kommunikation - dialog 
-Leva-bo 
-Kommunikation- infrastruktur 

Arbetsgrupper bestående av politiker, tjänstemän och fciretagare ska skapas 
får respektive fråga och vatje grupp ska ha tre dialogmöten. Syftet med 
dessa är att skapa fcirståelse och dialog mellan intressenter samt att 
tydliggöra utmaningar. Resultatet av gruppemas arbete ska bli en 
handlingsplan. 

Näringslivsrådet fareslås vara styrgrupp i detta arbete som startas genom ett 
lunchmöte den 6 oktober. 

Förslaget diskuteras. Näringslivsrådets representanter ställer sig positiva till 
fårslaget och enas om att vara styrgrupp i detta arbete. 
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Information från näringslivet 

Håbo Företagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Birgitta Persson informerar om att Håbo företagare haft kontakt med 
Arbetsformedlingen avseende projektet Jobbchansen- "Visa upp ditt foretag 
och träffa sökande på plats"- for att möjliggöra denna typ av insatser i 
Håbo. Det är viktigt att man har den möjligheten också i Håbo och inte 
endast i Enköping 

Vidare informeras om olika evenemang som är på gång i foretagarnas regi; 
bland annat kickoff på Bro Park 22/9 ochjulfest 6/12 på Brunnsta Gård. 
Man kornmer också ha ett medlemsmöte (datum ej satt). 

Vidare har Håbornässan har genornforts, for forsta gången separerad från 
Håbo festdag, med lyckat resultat. Håbo foretagare kornmer även vid nästa 
års mässa vara samarbetspartner. Företagarna kornmer också att vara med på 
HQF:s mingelmässa 2511 O. 

HQF 
Petra Forsström, HQF, informerar om att mingelmässan i foreningens regi 
ska ske även i år. Den äger rum den 2511 O i samband med shoppingkvällen i 
centrum. Då kornmer även priset "Spira" delas ut till personer som hjälpt 
någon att växa, gro och spira. 

HQF har också andra evenemang, bland annat en årlig foretagsotta i 
yttergrans kyrka. Den äger rum den 8/12. 

Praktik för nyanlända 
Carina Lund (M) efterfrågar å Socialförvaltningens vägnar praktikplatser 
och andra möjligheter for kornmunens ensamkommande barn att kornrna ut 
på arbetsmarknaden. Förvaltningen efterfrågar sarnarbete med näringslivet i 
frågorna. Petra Forsström informerar om att HQF har för avsikt att driva ett 
projekt for att främja unga kvinnor från andra länder och hjälpa dem att 
driva foretag, vilket skulle kunna kopplas till detta. 
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Näringslivsrådet 

JUSTERARE 

§18 Dnr 2017/00170 

Revidering av Håbo kommuns företagspolicy 

Förslag till fåretagspolicy fOr Håbo kornmun har remitterats av 
kornmunstyrelsen till näringslivsrådet for yttrande. 
Föreningsrepresentanterna i rådet vill diskutera fOrslagen i sina respektive 
styrelser. Eventuella synpunkter på forslaget ska skickas senast den 29 
september 2017 till näringslivsrådets sekreterare. 
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Upphandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Susanne Noren har ett antal frågor som hon önskar svar på. Frågorna avser 
hur kommunen arbetar med den nationella upphandlingsstrategins sju 
inriktningsmål med fokus på mål 3 och 7: 

Mål 3: Mångfald av leverantörer och väl fungerande konkurrens. 
Svar efterfrågas på hur kommunen kommer att arbeta med frågorna i 
förhållande till små företag. Kommer kommunen exempelvis dela upp 
upphandlingar i mindre delar för att ge mindre företag möjligheten att vara 
med i upphandlingen? 

Mål 7: Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle 
Information om hur kommunen arbetar med detta efterfrågas. Detta då de 
krav som ställs av kommuner som satsar mycket på detta mål är svåra för 
små företag att hantera. 

Frågorna kommer att vidarebefordras till upphandlingschef Håkan 
Bergström som ska närvara vid näringslivsrådets nästa sammanträde. 
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Övriga frågor/ärenden 

Badplatsen, Kalmarsand 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-21 

Birgitta Persson, Håbo Företagare, vill påtala att badplatsen i Kalmarsand 
varit i dåligt skick under sommaren och att det är beldagligt kiosken varit 
stängd, då också omklädningsrum och toaletter ej varit tillgängliga. Man har 
inte markerat djup vid bryggor som finns, badplatsen har fina möjligheter att 
både kunna dyka och hoppa från brygga. Hanteringen av kanadagäss kan 
också bli bättre och det finns enkla metoder att använda mot gässen. 
Ordfårande Carina Lund (M) poängterar att kiosken inledningsvis var öppen 
och drevs av sommarjobbare, men tvingades stänga på grund av alltfår 
många inbrott. 

Företagsbesök 
Harry Lövstav frågar hur ofta kommunen är ute och besöker företagare. 
Carina Lund (M) informerar om att Lars-Erik Sandhgren, vd Håbo 
Marknads AB, träffar mycket företag och är kommunens representant i 
dessa frågor. Vidare har också fåretagsbesök gjorts av kommunalråd 
tillsammans med tidigare vd får marknadsbolaget Lars-Erik Sandhgren 
informerar om att han har får avsikt att arrangera fler fåretagsbesök 
framöver, bland annat genom att fastställa specifika besöksdagar under året. 

/ 
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