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§ 12   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  
Adjungering  
Birgitta Persson från Bålsta Företagarförening är inte närvarande vid mötet. 
Rådet beslutar att adjungera in Ulrika Adolfsson med närvaro- och 
yttranderätt i hennes ställe. Likaså adjungeras Petra Forsström, Håbo 
Qvinnors Företagsnät (HQF) in med närvaro- och yttranderätt.  

Val av Justerare 
Mats Mattsson väljs till justerare.  

Fastställande av dagordning 
Den på förhand utskickade dagordningen fastställs utan tillägg.  

______________ 
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§ 13   

Information från kommundirektör 

Sammanfattning  
Kommundirektören lämnar information om följande: 

Plan- och utvecklingsarbete 
Kommunen arbetar för att få fram mer byggbar mark. Processen tar tid på 
grund av att lagstiftningen ger mycket utrymme att stoppa processen. Nästan 
all yta har någon form av riksintresse, t.ex. miljö eller arkeologi, som måste 
utredas. Olika delar av processen kan också överklagas, vilket fördröjer den 
ytterligare. Detta skapar svårigheter när det gäller att snabbt bygga bostäder. 
Likaså är det svårt att bygga billigt och samtidigt matcha de övriga krav som 
finns på exempelvis tillgänglighet och miljövänlighet. Kommunen anställer 
ny personal och arbetar för att öka den interna samordningen i frågorna.   

Budgetarbete 
Kommunens budget har varit uppe i kommunstyrelsen och ska vidare till 
kommunfullmäktige för beslut.   

Ung Företagsamhet (UF) 
Verksamheten Ung Företagsamhet (UF) flyttas nu organisatoriskt från Håbo 
Marknads AB till Barn- och utbildningsförvaltningen. Genom flytten av 
verksamheten får skolan ett tydligare ansvar för frågan och det blir också 
svårare för enskilda skolor att välja bort ämnet från undervisningen.  

Futurum 
Nyare skolor har kortare livslängd. Så även Futurum som har renoverats i 
omgångar. I en renovering sattes ventilationen i väggarna igen, varför 
väggarna nu är blöta. För att lösa detta har tillfälliga klassrums-moduler 
beställts inför hösten och kommunen arbetar med att se över olika lösningar. 

Äldreboende 
Förvaltningen har sett över möjliga platser för ett nytt äldreboende. 
Resultatet blev att ett permanent äldreboende ska byggas vid Kyrkcentrum. 
Att bygga äldreboenden kommer att innebära stora kostnader för kommunen 
framöver. Att bygga kostar cirka 2 mkr per plats och dessutom tillkommer 
drift för 1 mkr per plats. Det behövs 166 nya platser fram till år 2030.  

EU-migranter 
I frågan om EU-migranternas olagliga bosättningar samarbetar kommunen 
med kronofogdemyndigheten och polisen. När en olaglig bosättning 
upptäckts måste kommunen först kontakta polisen för identifiering av dem 
som bosatt sig och därefter kronofogden för särskild handräckning. Därefter 
görs en avhysning i samarbete mellan kronofogdemyndighet och polis. 
Kommunen arbetar med att hantera nuvarande bosättningar. 
______________ 
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§ 14   

Information från näringslivet 

Sammanfattning  
Näringslivsrepresentanterna informerar om att Bålsta Handel kommer gå 
samman med Bålsta Företagarförening samt att ett förslag om namnbyte i 
samband med detta har lagts.  

Håbo Qvinnors Företagsnät (HQF) har inlett ett samarbete med 
företagarföreningen, men har också ett annat syfte, då organisationen träffas 
oftare och nätverkar.  

Vid mätningar av företagens omsättning i Håbo kommun visar resultatet att 
det går bra för företagen i förhållande till övriga länet. Dock har kommunen 
lägre ranking i svenskt näringslivs mätningar av företagsklimat i 
kommunerna. Rådet diskuterar vad det kan bero på.  

Håbo Marknads AB har startat Företagslyftet för att inventera företagens 
behov av stöd, vilket förhoppningsvis kommer ge effekt på kommunens 
företagsranking framöver.  

______________ 
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§ 15   

Information från Håbo Marknads 

Sammanfattning  
Marknadsbolagets fortsättning 
Håbo Marknads AB har inte längre kvar sin mark, då denna går över till 
kommunen. För närvarande ser man över vilka arbetsuppgifter som finns 
kvar i bolaget och utvärderar i vilken form verksamheten ska bedrivas 
framöver. Styrelsen har beslutat att man vill vara kvar åtminstone 
mandatperioden ut. 

Övrig information  
Leif Nyrén informerar om bolagets arbete: 

Mark och etablering  
Håbo Marknads AB har arbetat mycket med området vid Draget, där 
infrastrukturen börjar ta form. Ca 25 företag kommer få plats i området och 
många har varit intresserade. Bolaget ska också vara delaktigt i 
planprocessen för Dragelund, där ett större företagsområde ska skapas. 
Arbetet med Logistik Bålsta har blivit försenat på grund av överklaganden, 
men även här finns många stora företag som vill etablera sig.  

Turism 
Frågan om toaletter i Skokloster håller på att lösas och bör bli klart till nästa 
säsong. I Skokloster kommer mycket evenemang till sommaren och man 
tror på en ökning av besöksantalet.  

Företag 
Arbetet med Företagslyftet har påbörjats. Ungefär 60 företag kommer ha 
blivit besökta innan sommaren. Projektet har fått mycket uppmärksamhet 
och många andra kommuner är intresserade av liknande lösningar.  

______________ 
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§ 16   

Näringslivsstrategi 

Sammanfattning  
Förslaget till näringslivsstrategi är nu klart och delas ut till rådets 
medlemmar. Strategin ska tas upp till kommunfullmäktige för beslut under 
hösten.  

______________ 

 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(10) 
 Sammanträdesdatum  
 2016-05-26  

Näringslivsrådet 
 
 

 

 

§ 17   

Bålstas bästa - uppdatering 

Sammanfattning  
Arbetet med Bålstas Bästa pågår och cirka 3000 exemplar av häftet kommer 
att tryckas upp. I år ska det också bli skyltar på affärerna som visar var man 
kan använda kupongerna från häftet.  Häftet har tidigare år genererat 3,6 
mkr i merförsäljning för handeln.  

En jury har satts samman för att dela ut i tre olika stipendier till föreningar 
om totalt 120 tkr i kategorierna laganda, mångfald och talang. 
Prisutdelningen kommer att ske på Håbo Festdag.  

______________ 
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§ 18   

Skyltning, ljustavlan 

Sammanfattning  
Det har varit olika problem med ljustavlan, som har haft för starkt ljus och 
dessutom inte skötts ordentligt. Företaget som äger tavlan ser nu över om 
den kan säljas till något annat företag. Om tavlan inte säljs ska kommunen 
försöka få fram en lösning för driften av tavlan, där både företag, kommun 
och föreningar får möjlighet att nyttja den.  

______________ 
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§ 19   

Evenemang i Håbo - marknadsföring till allmänheten 

Sammanfattning  
Representanterna för näringslivet konstaterar att informationen från 
kommunen inte längre syns i Bålstabladet och informeras om att 
informationen fortfarande finns. Att den inte hittats beror sannolikt på 
tidningens nya design, som alla kanske inte hunnit vänja sig vid.  

Fråga uppkommer om vad som är målgruppen för turismen i kommunen - 
invånarna eller tillresta besökare? Leif Nyrén svarar att kommunen skulle 
behöva en turismstrategi för att tydliggöra detta. Det saknas en röd tråd 
mellan alla de punktinsatser som görs. En del av detta beror sannolikt på att 
frågorna ligger dels på två olika ställen, dels på Håbo Marknads AB och 
dels på kultur- och livsmiljöavdelningen. Samarbetet mellan dessa båda 
aktörer har därför ökats.   

______________ 
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