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Tid och plats Kl. 09.00, tisdagen den 19 maj 2020, kommundirektörens rum, Kommunhuset 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande (via länk) 

Sven-Eric Svensson (C), Bygg- och miljönämnden (via länk) 

Katja Saranen, 2 con (via länk) 

Mats Matsson, Håbo Buss (via länk) 

Göran Eriksson, LRF (via länk) 

Birgitta Persson, Håbo Företagare (via länk) 

Malin Bergman, Företagarna Håbo (via länk) 

Övriga närvarande  

Ersättare - 

  

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör, Jenny Lindberg, projektledare (via länk), 

Susanna Engström, handläggare (via länk), Olle Forsmark, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Göran Eriksson 

Tid och plats Kl. 14.00, torsdagen den 11 juni 2020,  

Justerade paragrafer §§ 25-29 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Göran Eriksson 
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§ 25 Dnr 91518  

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

Sammanfattning  

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Rådet utser Göran Eriksson till 

justerare av dagens protokoll. Dagordningen fastställs med ändringen att 

punkterna 2 och 3 byter plats.  

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 26 Dnr 91827  

Aktuellt Kommunen 

Sammanfattning  

Kommundirektör Tobias Arvidsson informerar: 

- Tvunget med ganska hårda omprioriteringar p g a Corona 

- Bemanningscentral uppstartad 

- Intensiv rekrytering inför sommaren 

- Insamling av material, frivilligsamordning 

- Krisorganisation på plats sedan 9 veckor tillbaka 

- Skenande kostnader 

- Påbjudet hemarbete för alla som kan 

Socialförvaltningen: 

- Mycket besvärlig situation 

- Smitta konstaterats på ett äldreboende, dödsfall 

- Full skyddsutrustning för personal gäller 

- Just nu ingen smitta på särskilda boenden, men inom hemtjänsten finns 

smittade 

- Omflyttning av personal 

- Ska vara möjligt att höja skyddsnivån snabbt vid större utbrott 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen: 

- Ganska bra situation 

- Problematiskt med skolavslutningen 

- Ska förbereda för "digital mösspåtagning" 
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Kultur- och fritidsförvaltningen: 

- Alla planerade program ställs in 

- Begränsning av sommarjobb 

 

Tekniska förvaltningen: 

- Anstormning på återvinningscentralen 

- Ansträngt läge med hög frånvaro inom lokalvården 

 

Kommunstyrelseförvaltningen: 

- Hög belastning på HR 

- Utföra löpande riskbedömningar 

- Hög press på chefer/medarbetare 

- Riktlinjer för hemarbete 

- Presentkort till personalen på gång 

- Rabatthäften, företag kommer att få annonsplats i Bålstabladet och alla 

uppmanas att handla på "hemmaplan" 

På fråga om situationen inom vården svarar Tobias att de siffror som 

redovisats avser såväl kommunal som privat vård. Man har haft ett bra 

samarbete. 

Susanna Engström: 

- Stödgrupp ihopsatt (Arbetsförmedlingen m fl aktörer) 

- Bra kontakt och uppslutning 

- Det lokala näringslivet har haft det tufft 

- Uppdrag att tillverka skyddsvisir 

- Matchningsarbete inom vården 

- 29 maj nästa "digitala lunch" 
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- Utskick till företagarna angående presentkorten, stor uppskattning från 

företagarna 

- "Digital morgonsoffa" 12 juni 

- Skördemarknad 23-24 oktober med inriktning på närodlat, närproducerat 

och det lokala näringslivet involverat. 

Mats Matsson uppger att man fått erbjudande om att gå in i vården, tyckte 

dock inte att vi behärskade detta. Personal har permitterats. 

Jenny Lindberg: 

- Träff med Region Uppsala varje vecka 

- 900 varslade i länet  

- Antalet arbetslösa 3000 fler än motsvarande period förra året 

- Almi har fått in låneansökningar, hälften av medlen redan använda 

- 634 personer i länet korttidspermitterade 

Tobias inflikar att den vikande konjunkturen leder till att skattekraften går 

ner och att det då är viktigt att de offentliga investeringarna hålls uppe. 

Vidare måste matchningsarbetet fortsätta.  

På fråga från Birgitta om situationen för stationsområdet svarar Tobias att 

det hela är på gång. Nästa steg med bostäder är nära att antas. 4.0 arbetet ska 

fortsätta. Tobias fortsätter med att betona att det i dessa tidevarv är viktigt 

med värdegrunden. Man behöver tänka på:  

- Återhämtning 

- Tillit 

- Dialog 
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§ 27 Dnr 94592  

Aktuellt Näringsliv      

Sammanfattning  

Malin Bergman: 

- Vissa drabbas hårt i denna situation, stor oro 

- God kontakt med våra medlemmar 

- Finns en stark vilja att stötta det lokala näringslivet, "Håboanda" 

- Projekt "Heja Håbo", nattvandringar 

- Årets företagare utsedd 

 

Birgitta Persson: 

- Avklarat planeringsmöte 

- Haft kontakt med våra företagare, positivt än så länge, måste se framåt 

- Årets lokala entreprenör ska utses 

- Kontakterna med kommunen bra 

Göran Eriksson påpekar att skogsplanteringar kräver folk och undrar hur 

kontakten med LRF sett ut. Tobias svarar att den skötts genom 

krisledningen i regionen. Tobias påpekar vidare att situationen kan leda till 

social oro med risk för att bl a våld i hemmet kan öka.  

Mats Matsson nämner att man tappat intäkter på motsvarande ½ miljon 

kronor per dag. Kostnader har skjutits på. Stödpaketen har gjort en del nytta. 

På fråga från Tobias om hur kommunen kan stötta svarar Mats: "Kommunal 

borgen". Malin undrar om man kan uppmuntra till lokalt semestrande.    
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 § 28                            Dnr 91828  

Aktuella etableringar      

Sammanfattning  

Tobias Arvidsson informerar: 

- Detaljplan ska tas för Skokloster, Slottsskogsleden (bostäder, 

livsmedelshall, vårdcentral m m) 

- Planer för Gröna dalen ska antas inom kort 

- Fortsatt dialog med Kilenkrysset om Draget 

- Mac Donalds hus har hamnat i "väntläge" då man funnit en ovanlig 

mistelart. Dialog med länsstyrelsen pågår.  

- Problemen med trafikplats Draget behöver lösas. Kommunen äger inte all 

mark. 

- Grönt Ljus för "Bra bil" 

- Ska denna sommar försöka propagera för lokal vandringsturism (på 

samma sätt som man förra sommaren hade cykelturism).  

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 29 Dnr 92369  

Övriga frågor 

Sammanfattning  

Tobias Arvidsson informerar: 

- Viss avmattning av försäljningen av bostäder till privatpersoner 

- Entreprenörer vill fortsätta att bygga 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 
 

 


