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Justerare Birgitta Persson 
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§ 1   

Val av justerare 

Näringslivsrådets beslut 
Birgitta Persson väljs till justerare.  
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§ 2   

Fastställande av dagordning 

Näringslivsrådets beslut 
Dagordningen fastställs utan ändringar.  
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§ 3   

Information från kommundirektören 

Sammanfattning  
Kommundirektören presenterar sig och beskriver sin syn på kommunen. 
Förväntningarna på kommunen har ökat, vilket innebär att kommunen 
behöver utveckla sina verksamheter utöver de verksamheter som normalt 
förknippas med kommunen. Bland annat är ett fungerande näringsliv en 
förutsättning för att kommunen ska vara attraktiv och detta i sin tur ställer 
krav på kommunen som samhällsbyggare. Omkring 10 % av befolkningen 
arbetar åt kommunen men utan näringsliv och föreningar kan inte 
kommunen göra ett fullgott jobb.  

Information om flyktingsituationen 
Staten har nu lagstiftat så att kommunen nu är skyldig att ta emot ett visst 
antal flyktingar. Håbo kommun ska ta emot 78 flyktingar under 2016. 
Samtidigt är flyktingsituationen svårbedömd eftersom antalet flyktingar som 
kommer varierar kraftigt. Exempelvis har Håbo inte fått en enda flykting de 
senaste veckorna.  

I syfte att skapa boenden åt asylsökande köpte kommunen därför fastigheter 
vid Draget. Dock visade sig ombyggnadskostnaderna vara för stora och 
därför tittar kommunen på andra lösningar. Bostadsfrågan för flyktingar 
generellt är en utmaning liksom att få fram skolplatser åt alla barn som 
kommit hit. 

Kommunen som helhet  
Kommunen gör ett bra bokslut och i princip alla verksamheter levererar 
överskott. Håbo kommun har god kvalitet på sina grunduppdrag, såsom 
LSS, äldrevård etc. Precis som i övriga landet finns en del utmaningar när 
det gäller skolan. Näringslivsverksamheten är god och kommunen är bäst i 
Sverige på att svara på e-post. Kommunen har dock en låneskuld sedan 
tidigare, som håller på att betas av. Nyckeln för att klara de investeringar 
som behöver göras är att sälja mark. Håbo har en stor potential att få in 
pengar på exploateringsintäkter.  
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§ 4   

Avrapportering från näringslivet 

Sammanfattning  
Bålsta företagarförening arbetar mycket med att skapa dialog med 
medlemmarna och börjar i större utsträckning nå ut. Föreningen syns i allt 
större utsträckning. Verksamhetsplan med bestämda datum för dialog med 
allmänhet och medlemmar. Syftet är att lyfta fram frågor så att man får 
information innan saker. Föreningen syns alltmer, även om det kan vara lite 
svårt att få företagarna att intressera sig.  

Bålsta handel samarbetar med andra föreningar för att skapa styrka.  

Överlag anser representanterna i rådet att näringslivet är på gång och 
utvecklingen är positiv. Andan börjar bli mer positiv och beslut når ut och 
drivs igenom. Dessutom är dialogen med kommunen bättre. Föreningarna 
har haft en stor hjälp av samverkan med marknadsbolaget.  

Marknadsbolaget informerar om att det startats ett integrationsprojekt 
gentemot flyktingar. Ett företag som ska jobba med integration har startat 
och arbetar med att skapa praktikplatser för flyktingar. Kommunen kommer 
att inleda samarbete med företaget. Denna fråga behöver drivas vidare 
tillsammans med näringslivet, varför representanterna i näringslivsrådet 
måste se till att denna info når ut till sina respektive medlemmar.  
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§ 5   

Håbo kommuns näringslivsstrategi 

Sammanfattning  
Kommundirektören informerar om näringslivsstrategin. Konsultens material 
har bearbetats och en strategi har tagits fram. Strategin är ett 
kommunövergripande dokument som ska tas på fullmäktigenivå syftar till 
att hålla samman kommunens olika verksamheter i övergripande 
näringslivsfrågor. Kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag 
ska anpassa sina verksamhetsplaner i enlighet med den.  

Det har dykt upp en del kritik mot de workshops som utgjorde förarbetet till 
strategin. Problemet var att deltagarna hade olika ingångar. Bland annat var 
sannolikt inte alla eniga om att det handlade om ett övergripande dokument. 
Detta gjorde att diskussionen hamnade på en annan nivå än den 
kommunövergripande och att många diskussioner snarare rörde 
marknadsbolaget.  

Strategin kommer att skickas ut för synpunkter. Några punkter har lagts till i 
ursprungsversionen.  
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§ 6   

Information om skyltning 

Sammanfattning  
Kommundirektören informerar om de regler som gäller beträffande 
skyltning, då den tekniska chefen inte kunde närvara vid rådets möte.  

Lagstiftning reglerar hur skyltning får gå till. Generellt gäller att man bara 
får skylta till särskilda samhällsviktiga funktioner. Enskilda företagare får 
inte skylta. Lagstiftningen har blivit restriktivare och beviljar sällan 
hänvisningsskyltar som inte gäller platser av allmänintresse.  

Informationstavlorna i kommunen har i vissa fall initierats av 
Marknadsbolaget, men inte i andra. Det saknas i dagsläget ett helhetsgrepp 
på skyltandet, vilket gör att det ser lite spretigt ut.  

Ljusskyltarna ägs av ett företag i Norrköping. Företaget vill att någon annan 
hanterar driften av den men ingen intresserad har funnits än.  

Rådet konstaterar att Håbo kommun bör ta fram en egen policy som bygger 
på lagstiftningen kring skyltning, att exempelvis infartstavlorna behöver 
utvecklas så att man kan skylta med aktuella evenemang.  

Kommundirektören tar med sig frågan för att arbeta vidare med den i 
samarbete med Håbo Marknads, kommunikationsavdelningen med flera. 

Material om skyltningen skickas ut till rådets medlemmar tillsammans med 
protokollet.  
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§ 7   

Information om Håbo marknads AB 

Sammanfattning  
Information om Håbo Marknads AB 
Det har varit mycket diskussioner om bolagets fortsatta existens och 
näringslivsrepresentanterna undrar därför vad som gäller. Bolagets VD 
informerar om att styrelsen beslutat att bolaget ska vara kvar i alla fall 
mandatperioden ut för att sedan utvärderas. Enda förändringen i nuläget är 
att bolagets mark kommer att tas upp i kommunstyrelsen, då kommunen 
kommer att ta över marken.  

Information från Håbo Marknads AB 
Frågan om Draget har tagit mycket tid. Infrastrukturen är nu upphandlad och 
arbetet påbörjas nästa vecka. Därmed kan också konkreta diskussioner tas 
med köpare. Det finns drygt trettio intressenter på området och många 
efterfrågar stora ytor. Efterfrågan är således större än tillgången.  

Håbo Marknads AB har börjat arbeta med Företagslyftet. Det är ett nytt sätt 
att arbeta med företagen. Istället för att arbeta med rådgivning hos 
kommunen går man ut och pratar med företagen för att undersöka vilka 
behov de har.  

Marknadsbolaget har också haft ansvar för entreprenörskap i skolan. 
Kommunen är bäst i Sverige på denna verksamhet. Arbetet ska nu 
struktureras om så att skolan ska involveras i större utsträckning och själva 
undervisningen kommer tas över av skolförvaltningen. 

Vidare pågår markaffären gentemot kommunen. Den bör vara klar under 
första halvåret 2016. Marknadsbolaget är också en del av arbetet med den 
nya översiktsplanen.  
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§ 8   

Upphandlingskväll 

Sammanfattning  
Kommunens upphandlingschef har fått frågan om hurivida en 
upphandlingskväll är planerad och svarar att ingen sådan är planerad i 
dagsläget, men att det kan organiseras om intresse finns under förutsättning 
att förslag på frågor/upplägg kommer in.  

Håbo Marknads VD informerar om att senast man höll en 
upphandlingskväll var deltagandet väldigt lågt. Upphandlingsfrågan finns 
med i enkäterna för Företagslyftet och om dessa enkäter visar på ett stort 
intresse för utbildning i frågorna så kan ett utbildningstillfälle skapas. 
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§ 9   

Vita villan 

Sammanfattning  
Frågan kvarstår från föregående möte och gäller vem som äger och ansvarar 
för Vita villan.  Detta eftersom den står och förfaller.  

Huset ägs inte av kommunen utan av det företag som köpte silon och hela 
området däromkring. Det är således de som äger frågan. Det pågår dock ett 
planarbete för området som helhet så vita villan kommer sannolikt hanteras 
inom detta arbete.  
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§ 10   

Publicering på kommunens hemsida 

Sammanfattning  
På kommunens hemsida finns alla kommunala råd presenterade. Även 
möteshandlingar publiceras där. Näringslivsrådet har fram till nyligen inte 
funnits publicerade och för att rådets medlemmar ska kunna presenteras på 
hemsidan kräver personuppgiftslagen att de samtycker till denna 
publicering. Därför lämnas samtyckesblanketter ut till rådets medlemmar.  
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§ 11   

Övriga frågor 

Sammanfattning  
Kanadagäss vid Kalmarsand 
Frågan om problemet med kanadagässen vid Kalmarsand kom upp i 
anslutning till föregående näringslivsråd och besvaras av 
kommundirektören.  

Att bli av med gässen är ingen enkel uppgift. Skrämselåtgärder har testats 
och snart genomskådats av gässen. Avskjutningen ska ökas men hjälper inte 
fullt ut då det handlar om flyttfåglar. Resurser för större utrotningar finns 
inte.  
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