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Tid och plats Kl. 09:00 – 10:40, torsdagen den 19 september 2019, Övergransalen, 

Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 

Sven-Eric Svensson (C), bygg- och miljönämnden 

Kristian Winterberg, ICA Kvantum (ers för Krister Nilsson) 

Katja Saranen, 2 con 

Mats Matsson, Håbo buss 

Göran Eriksson, LRF 

Birgitta Persson, Håbo Företagare 

Malin Bergman, Företagarna i Upplands-Bro/Håbo 

 

Övriga närvarande  

Ersättare - 

  

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Olle Forsmark, nämndsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare  

Tid och plats Kl. 12.00  torsdagen den 3 oktober 2019, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 13-18 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Agneta Hägglund 
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§ 13   

Mötets öppnande      

Sammanfattning  

Närvaro kontrolleras och Agneta Hägglund väljs till justerare att jämte 

ordförande justera protokollet. 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 

- Punkt 6 utgår. 

- Punkt 5 läggs före punkt 4 i dagordningen.   

  

      

 

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 14   

Aktuellt HMAB      

Sammanfattning  

Kommundirektören rapporterar: 

- Ägardirektiven viktiga, ska tas av KF 

- Förvaltningens roll visavi bolagets roll ska klargöras 

- Utreda organisationsformen, ska bolaget läggas ner? 

- Har varit mycket "stök" runt bolaget 

- Samverkan med företagarföreningen, mycket positivt på gång 

- Utvärdering av hur tillväxtrådet har fungerat är på gång 

- DUA-projektet kommer förmodligen försvinna från årsskiftet då inga mer 

projektpengar finns 

- Almi har varit bra marknadsfört 

- "Morgonsoffan" tar en paus 

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 15   

Aktuellt Kommunen      

Sammanfattning  

Kommundirektören rapporterar: 

- Bildande av styrgrupper är på gång, t ex inom digitalisering 

- Viktigt att dessa styrgrupper har ett tydligt uppdrag 

- Tjänsteman i beredskap (TiB) inrättas.  

- Organisationsöversyn för samhällsbyggnadsområdet på gång. Gäller bl a 

tekniska förvaltningen och plan- och exploateringsavdelningen. Översyn har 

tidigare skett av bl a kultur- och fritidsförvaltningen.  

- Kommunens fordonsflotta är idag ej samordnad. Detta behöver åtgärdas. 

- Nästa år ska implementering av kommunens värdegrundsarbete påbörjas. 

Viktigt att kunna ändra en kultur till något bra. 

- I regionen diskuteras för närvarande energiförsörjningsproblematiken. 

Finns en oro att det kommer att bli problem med energiförsörjningen 

(kablage, ledningar). 

- I oktober anordnar region Uppsala kärnkraftsövningen Havsörn. 

Deltagande från Håbo kommun blir begränsat. 

- På fråga från deltagare om Håbo kommuns konsultkostnader svarar 

kommundirektören att dessa är väl höga och måste ses över. 

- Liselotte Grahn Elg påpekar vikten av att konsulterna är medvetna om 

kommunens värdegrund. 
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§ 16   

Träffpunkt Håbo kommun     

Sammanfattning  

Malin Bergman/Birgitta Persson: 

- Vill bjuda in förvaltningar i detta arbete 

- Nya upphandlingschefen mycket bra, mottaglig 

- Upphandlingsområdet viktigt 

- En plan för vad man som företagare kan tillföra vore bra 

Liselotte Grahn Elg: En upphandlingspolicy framtagen 

Kommundirektören: Bra samarbete mellan kommunen och företagare 

Malin Bergman: Viktigt med öppenhet i detta arbete 
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§ 17   

Aktuella etableringar      

Sammanfattning  

Kommundirektören rapporterar: 

- Kilenkrysset AB har för avsikt att uppföra stor lager/logistikbyggnad inom 

kvarter 3.  

- Dagab/Axfood vill köpa kvarter 4 och har fått markanvisning 

- Stora intressenter finns när det gäller kvarter 5 och 6 

- Många intressenter även för kvarter 2, dock finns här problem med många 

kringboende 

- Dragetområdet har bara en tomt osåld (återlämnad) 

- Detaljplaneprogram för Gröna dalen, Aronsborg 

Agneta Hägglund för fram att det vore bra att möjliggöra för Bra bil, som 

redan är etablerade i Håbo, att kunna etablera sig i Draget  

 

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 18   

Övriga frågor      

Sammanfattning  

Kommundirektören rapporterar: 

- Näringslivsranking kommer nästa vecka. Den tidigare dalande kurvan har 

nu vänt uppåt. 

- Hur ska vi jobba med näringslivsfrågorna?  

- Viktigt med fullmäktiges mål för näringslivsfrågorna, styrgrupp tillsätts 

 

Att skapa Håboandan: 

- Varumärkesplan klar 

- Snabbare planprocesser på gång 

 

- Bra dialog med UL om kollektivtrafiken, viktigt att frågan om trafikering 

till/från logistik Bålsta blir löst 

- Kan jobba mer med att lyfta fram framgångsrika företag 

- Arbete med attityder och beteenden, långsiktigt arbete 

 

Skapa ett gott samtalsklimat: 

- Bra frukostmöten 

- Kommunikationsstrategi (ej klar) 

 

- Skapa målbild för turismen, pågår för fullt 

- Lös situationen med pendeltågsstationen 

- Ta itu med den upplevda och faktiska otryggheten 

 

      


