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Mattias Jonsgården, kommundirektör, Anton Karlsson, planarkitekt, Olle 
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Justering  

Justerare Malin Bergman 

Tid och plats Tisdagen den 1 juni 2021, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 1-6 
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§ 1 Dnr 90335  

Mötets öppnande: Upprop, val av justerare samt 
fastställande av dagordning  

Sammanfattning  

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Malin Bergman utses att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen 

fastställs med följande ändring och tillägg: 

- Punkten 3 (information om arbetsmarknadsenheten) utgår då socialchefen 

har fått förhinder. Punkten "Aktuellt från företagarna" läggs till.  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 2 Dnr 100302  

Aktuellt från planavdelningen      

Sammanfattning  

Anton Karlsson går igenom sin presentation "Plan-och exploateringsprojekt 

i Håbo kommun".  

Bålsta centrum: Bl a resecentrum (0-2 år), centrumutveckling m bostäder (2-

7 år) 

Gamla Bålsta: Planprogram för förtätning och tillvaratagande av 

kulturvärden (2-10 år) 

Logistik Bålsta: Bl a Dagabs nya centrallager (0-3 år), Möjlighet för lokala 

aktörer att utveckla verksamhet (2-5 år) 

Draget, Lillsjön och Dragelund: Bl a sista etapperna av Dragets 

industriområde (1-10 år)  

På fråga från Anette om tidplan för de olika projekten svarar Anton att man 

har en dialog med politikerna och att man hoppas på ett planprogram till 

sommaren. När det gäller Gamla Bålsta så hoppas man på ett godkännande 

före sommaren.  

- Dagab har ej behov av hela sin fastighet 

- Draget, Lillsjön, planläggning av mark mindre än 30 000 kvm, 

återremitterades på KS, kommer en tidplan att kunna tas före sommaren?   

 

Anette undrar över situationen på planavdelningen. En översyn pågår när 

det gäller antal projekt m m. Man saknar viss kompetens, ex projektledare. 

Mattias skjuter in att en större omorganisation pågår och att man framöver 

ska kunna klara planuppdragen bättre. Ett helhetsperspektiv. På fråga om 

man hittat någon ny plats för Bovieran svarar Anton att det finns två sådana 

ställen.   
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§ 3 Dnr 100304  

Kompetensförsörjning - arbetsgrupp      

Sammanfattning  

Ulrika Adolfsson informerar. 

- Kompetensförsörjningsgruppen har haft möte. Här ingår bl a 2 personer 

från arbetsförmedlingen och personer från gymnasiet och grundskola.  

- Arbetsförmedlingen meddelar att långtidsarbetslösheten ökar 

- Vilka utbildningsprogram ska finnas för framtiden? Företagen vill komma 

in och stötta i skolan, bl a vara en resurs för PRAO-platser 

- Jenny menar att det är bra att träffas i gruppen, företagen kan se 

kvalitetsskillnader i olika utbildningar 

- Malin menar att företagen kan se vilka kompetensbehov som finns om 5 

år, viktigt att kunna rikta om 

- Birgitta anser det bra med PRAO, alla kanske inte behöver skaffa sig en 

högskoleutbildning. Bra att möjligheten till praktiska yrken finns, viktigt att 

elever hamnar rätt 

- Jenny nämner att regionen lyft frågan om att öka samarbetet mellan 

näringsliv och skola  

- Malin menar att företagen har "känselspröt" som gör att de kan reagera lite 

snabbare än kommunen, bra idéer i arbetsgruppen 

- Mattias inflikar att det är bra att man nu konkretiserar, går från ord till 

handling 

- Såväl Malin som Agneta vill att det tas till protokollet att man är stolt över 

våra UF-företag (UF = ung företagsamhet) 

- Ulrika påminner om digital näringslivslunch på fredag den 19 mars 
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§ 4 Dnr 100305  

Intern struktur kring näringslivsarbetet      

Sammanfattning  

Jenny Lindberg informerar.  

En del av vårt uppdrag är att få till näringslivsperspektivet i kommunen. Hur 

ska kommunen förhålla sig till det lokala näringslivet? Fyra viktiga 

värdeord ska vara vägledande: 

- Samsyn 

- Transparens 

- Förståelse 

- Vilja 

 

Detta visar vad Håbo står för. Viktigt att använda plattformar där människor 

finns, ex sociala medier. Ett överordnat syfte är att skapa ett hållbart Håbo 

där näringslivet är en viktig aktör. Planerar att sätta ihop en intern 

arbetsgrupp. 

Viktigt att se företagen som en resurs, menar Malin. 

Birgitta för fram att varumärket "Hållbara Håbo" behöver utvecklas. Man 

behöver också tänka på: 

- En "sakkunnig" ska finnas med när olika projekt, aktiviteter startas upp 

- Bra om man kan fortsätta med samlad information, ex Kommundirektören 

informerar 

Mats anser att det bör framgå när politikerna drar åt samma håll. Det är i dag 

för mycket "käbbel", bara det negativa syns. Mattias menar att 

varumärkesbygget är ett långsiktigt arbete. Malin tycker att vi själva måste 

se till så vi blir bevakade. Mats anser att vi behöver ha ett "mittuppslag" i 

någon lokal tidning. Malin instämmer också i att det är mycket " negativ 

info" som många nås av.  
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§ 5 Dnr 100306  

Aktuellt från näringslivsenheten      

Sammanfattning  

Jenny: 

- Hållbarhetsarbete med besök hos Gyproc, Benders och ICA 

- Kommunen ingår i ett pilotprojekt om socialt företagande 

- Ett pilotprojekt tillsammans med Enköpings kommun om cykelturism 

Ulrika: 

- Digital näringslivslunch den 28 maj om elkapacitetsbrist 

- Träffpunkt näringsliv den 25 mars, tema upphandling 

- Leaderperiod (se evenemangskalender)  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 6 Dnr 100667  

Aktuellt från företagarna      

Sammanfattning  

Birgitta (Håbo Företagare): 

- Samarbete med Ung företagsamhet 

- Walk and talk promenader (just nu inställda p g a pandemin) 

- Seminarium om psykisk ohälsa 

- Träffpunkter med näringslivet 

- Månadens företag 

- Utser lokal entreprenör 2021 

- Ungdomsstipendium delas ut för tionde året 

Malin (Företagarna Håbo): 

- "Tårtkampanjen" bör gå i repris 

- Utser årets företagare, nominering fortfarande öppen 

- Många företagare har haft det jobbigt 

- Viktigt att lyfta det positiva 

- Digitala informationsträffar i industriområden 

- Omtag kommer ske under våren när det gäller hållbarhetsarbetet 

Anette (HQF): 

- Mycket nätverkande med medlemmar 

- Delade förra året ut 2 "spiror" 

- Två seminarier om skratt och glädje samt självmotivering 

- Årsmöte i april 

 

Jenny meddelar avslutningsvis att hon tar med sig frågan om vilka från 

näringslivet som ska sitta med i rådet.  

 


