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§ 23 Dnr 62736  

Mötets öppnande  

Sammanfattning  

Mötet öppnas, Agneta Hägglund (S) tjänstgör som ordförande. 

Näringslivsrådet kontrollerar närvaro, fastställer dagordningen och utser 

Mats Mattsson till justerare av dagens protokoll.  
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§ 24 Dnr 62731  

Information från kommundirektör  

Sammanfattning  

Kommundirektören närvarar inte på dagens sammanträde. 

Lars-Erik Sandhgren VD Håbo Marknads informerar om förslag till 

övergripande mål som har behandlats på kommunstyrelsen. Näringsliv är ett 

av huvudområdena i förslaget.  Förslag till övergripande fokusområden är:  

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i 

fokus, både översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo 

kommun planerar och bygger samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, 

rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och infrastruktur. Det kräver ett 

nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med näringsliv och 

byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.  

Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt 

sammanhang. Håbo kommun ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för 

människor i olika åldrar och olika delar av livet och ta tillvara på det 

engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl 

utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att 

kunna bedriva sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och 

inflytande ska genomsyra arbetet.  

Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal 

arbetsmarknad, för att skapa en levande kommun att både bo och verka i. 

Det lokala företagsklimatet ska stärkas. Samverkan mellan kommun och 

näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från kommun eller 

företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.  

Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 10 december. 

Informerar om planeringsdagar som kommer hållas med 

kommunledningsgruppen, syftet är att omsätta fullmäktiges föreslagna 

fokusområden till konkreta mål och indikatorer.  

 

Agneta Hägglund (S) informerar om att det kommer en ny socialchef och en 

ny kultur- och fritidschef. Informerar kort om planer för resecentrum. Det 

finns nu en konsult på plats som arbetar med resecentrum. 

Agneta Hägglund (S) informerar om att valberedningen har träffats och att 

val till kommunfullmäktiges nämnder hålls den 3:e december. Informerar 
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om att kommunstyrelsen har antagit Tillväxtrådets reglemente. 

Näringslivsrådet byter från årsskiftet namn till Tillväxtrådet.  

Petra Forsström, HQF önskar få antecknat till protokollet att HQF önskar 

information om varför HQF inte längre kommer vara representerade i 

Tillväxtrådet. Petra informerar om att HQF är en förening med styrelse och 

stadgar.   

Fråga från deltagare ställs om hur tjänstemän som önskas närvara ska bjudas 

in till rådets sammanträden. Agneta Hägglund (S) informerar om att 

önskade tjänstemän kan bjudas till kommande råd och behöver inte 

adjungeras in.  
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§ 25 Dnr 62738  

Information från Håbo Marknads AB 

Sammanfattning  

VD för Håbo Marknads AB informerar om planerna för Björnbo etapp 4 

och för Draget, vilka tomter som är sålda och till salu. Informerar om 

planprogram för Dragelund som är ute på samråd.  

Rådet diskuterar exploateringsförslag för del av Bista 4:5. Rådet ställer sig 

positiva till förslaget.  

Lars-Erik Sandhgren visar etableringsförslag för området där ICA Maxi ska 

byggas. Rådet diskuterar vikten av att Bålsta centrum fortsatt ska vara 

attraktivt, att ha en levande stadskärna.  

Lars-Erik Sandhgren avslutar med att informera om att Håbo kommun har 

den tredje bästa tillväxten i Uppsala län i 2018 års tillväxtindex.  
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§ 26 Dnr 62737  

Information från näringslivet 

Sammanfattning  

Håbo Företagare informerar om företagsbesök, tre stycken har gjorts i år. 

Det kommer också att fokuseras på småföretagare. Detta kommer fortsätta 

att satsas på 2019. Håbo Företagare har kontakt med skolan, vara länken 

mellan skolan och företag gällande praktikplatser. Håbomässan kommer 

hållas under våren, 46 % är hittills bokat, arbetar för att få fler besökare. 

Avslutar med att informera om kommande event, närmst är julfesten.  

Agneta Hägglund (S) informerar att Håbo Marknads AB ansvarar för 

kommunmontern på Håbomässan.  

HQF informerar om deras nätverkande och om företagarfesten som hölls 

den 9:e november på Åberg. Två pris delades ut, ett till Bålsta rörmokeri 

och ”Spiran” delades ut till Håbo internationella kvinnoförening. För 10:e 

året i rad kommer det hållas en företagsotta, den hålls den 7:e december.  
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§ 27 Dnr 63019  

Övriga frågor  

Sammanfattning  

Deltagare delar med sig av positiva berättelser om snabbt agerande från 

kommunens sida. 

Rådet påpekar vikten av snabba svar från kommunen.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 


