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Tid och plats Kl. 09:00 torsdagen den 28 november 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 

Katja Saranen, 2 con 

Mats Mattsson, Håbobuss 

Göran Eriksson, LRF 

Birgitta Persson, Håbo Företagare 

Malin Bergman Solming, Företagarna Upplands-Bro/Håbo 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 

Conny Coldevin, tf. VD Håbo Marknads AB 

Sara Widströmer, kommunsekreterare 

  

Justering  

Justerare Agneta Hägglund (S) 

Tid och plats Fredagen den 29 november 2019, Kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 19-24 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Agneta Hägglund 
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§ 19   

Mötets öppnande 

Sammanfattning  

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Rådet utser Agneta Hägglund (S) till 

justerare av dagens protokoll och dagordningen fastställs med tillägg för den 

övriga frågan "Statusrapport Håbo 4.0".  

______________ 
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§ 20   

Aktuellt HMAB 

Sammanfattning  

Tobias Arvidsson, kommundirektör, informerar om vad som är aktuellt i 

Håbo Marknads AB, däribland:  

- Nya ägardirektiv för bolaget är på gång för att hanteras politiskt i 

kommunfullmäktige.  

- En utredning av formerna för kommunens fortsatta näringslivsverksamhet 

har redovisats för kommunstyrelsen och kommer behandlas av 

kommunfullmäktige i december. Förslaget är att lägga 

näringslivsverksamheten i förvaltning istället för i bolagsform. Agneta 

Hägglund (S) påpekar att det inte finns politisk enighet angående att lägga 

ner bolaget.  

Conny Coldevin, nytillträdd tf. VD för Håbo Marknads AB, berättar om sin 

bakgrund och informerar om vad han hunnit göra sedan han tillträtt som tf. 

VD. Diskussioner har förts med flera, både större och mindre, bolag som 

önskat diskutera strategi för att utveckla sina bolag i Håbo.  

______________ 
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§ 21   

Aktuellt Kommunen 

Sammanfattning  

Kommundirektör, Tobias Arvidsson, informerar om aktuella frågor i 

kommunen, bland annat: 

Budget 

Alla kommuner, så även Håbo, har en demografisk utveckling med många 

yngre och många äldre, vilket ger budgetmässiga utmaningar. Kommunen 

arbetar med detta.  

Organisationsförändringar samhällsbyggnad 

Efter årsskiftet är avsikten att skapa en samhällsbyggnadsavdelning med 

tekniska förvaltningen och plan- och exploateringsavdelningen. 

Ledning och styrning 

Arbete med kommunens värdegrund pågår.  

Träffpunkt upphandling 

Genomförs i samarbete med företagarföreningen för att uppnå ökad dialog i 

upphandlingsfrågor.  

TIB 

Tjänsteman i beredskap införs från årsskiftet.  

Lokalförsörjning 

Har varit problem med vissa ny/ombyggnationer avseende skolor. Omtag 

görs nu.  

Trygghetsskapande åtgärder 

Genomförs, K5 är för närvarande nedstängt och personalen och 

verksamheten flyttas till centrum (gamla bokhandeln i landstingshuset) för 

att skapa större trygghet i centrum.  

______________ 
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§ 22   

Aktuella etableringar 

Sammanfattning  

Tobias Arvidsson, kommundirektör, informerar om aktuella etableringar, 

bland annat: 

Logistik Bålsta 

I logistikområdet har bygget av Dagabs anläggning invigts. Dagab har även 

köpt ytan i kvarter 4. I kvarter 5 och 6 finns andra intressenter med ca 350 

arbetstillfällen. Kvarter 2 är också till hälften tingat.  

Draget  

En markyta finns kvar i Draget. Förhandlingar avseende denna pågår och 

flera intressenter finns.  

Bålsta centrum  

Frågan om Bålsta centrum har diskuterats på KS, då det finns viss oro för 

framtiden för centrum när Ica flyttar. Grosvenor är inbjudna till kommande 

möte med kommunstyrelsen för att diskutera frågan vidare och presentera 

sina planer.  

Det föreslås att till nästa näringslivsråd bjuda in plan- och exploateringschef 

för att informera om pågående och kommande projekt avseende bostäder i 

kommunen.  

______________ 
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§ 23 Dnr 2019/00412  

Sammanträdesplan Tillväxtrådet 2020 

Sammanfattning  

Tillväxtrådet antar sammanträdestider för 2020 enligt följande:  

 2020-03-19, kl.09.00-11.00 

 2020-05-19, kl. 09.00-11.00 

 2020-09-17, kl. 09.00-11.00 

 2020-11-26, kl. 09.00-11.00 

 

______________ 
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§ 24   

Övriga frågor 

Sammanfattning  

Tillsammans mot 4.0  

Tobias Arvidsson informerar om status för de olika delarna i arbetet med 

Tillsammans mot 4.0. Mycket är arbete pågår redan men en del kvarstår. En 

mer detaljerad förteckning över arbetets status per punkt skickas ut till rådet 

tillsammans med protokollet.  

Enköpingsposten 

Liselotte Grahn Elg (M) informerar om att hon haft kontakt med 

Enköpingsposten på grund av att det på senare tid blivit allt färre nyheter 

som berör Håbo. Information från Enköpingsposten är att fokus nu ska ligga 

på Enköping. I dagsläget finns därmed bara Bålsta direkt som lokaltidning i 

Håbo.  

Företagarna Upplands-Bro/Håbo 

Malin Bergman Solming informerar om att Företagarna Upplands-Bro/Håbo 

kommer att dela upp sig så att det blir en egen organisation för Företagarna 

Håbo från årsskiftet.  

______________ 

 
 

 


