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Tid och plats Kl. 13:00, torsdagen den 26 november 2020 

Distans 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 

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

Kristian Winterberg, Maxi ICA Stormarknad 

Katja Saranen, 2 con 

Mats Matsson, Håbo Buss 

Göran Eriksson, LRF 

Birgitta Persson, Håbo Företagare 

Malin Bergman, Företagarna Håbo 

 

Övriga närvarande  

Ersättare  

  

Tjänstemän Mattias Jonsgården, kommundirektör, Jenny Lindberg, chef näringslivsenheten, 

Ulrika Adolfsson, näringslivsutvecklare, Olle Forsmark, sekreterare   

 

  

Justering  

Justerare Birgitta Persson 

Tid och plats Kl. 10.30, onsdagen den 9 december 2020, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 36-40 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Birgitta Persson 
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§ 36 Dnr 91518  

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

Sammanfattning  

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Birgitta Persson utses att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen  

fastställs med ändringen att punkten 4 (Aktuellt etableringar) utgår. 

      

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 37 Dnr 96998  

Aktuellt näringsliv - Jenny Lindberg föredrar 

Sammanfattning  

 Enheten för näringsliv träffar företagarföreningarna ganska ofta 

 Till det blivande resecentrum vill vi ha in entreprenörer inom café- 

och kioskverksamhet. Vi annonserar efter nyår. Kommer sedan att 

gå vidare med lämpliga kandidater. Bl a ställs krav på generösa 

öppettider. 

 Entré Lillsjön. Mac Donalds kommer att etablera sig. Kommer att 

fungera som en entré till Bålsta. Detaljplan ska antas.  

Lotta påpekar att KF ska ta detaljplanen i december. Det finns ett stort 

intresse för att köpa mark.  

Hur ska man jobba med den viktiga kompetensförsörjningen? Birgitta 

för fram att ett utbildningsråd kunder vara en bra idé. Jenny påpekar att 

det då är viktigt att detta befolkas med rätt människor. Man behöver 

också få ungdomar att intressera sig för entreprenörskap. Samordning 

behövs. Lotta menar att frågan behöver tas vidare. Malin påpekar att 

företagen behöver hjälpa till. Praktikplatser behöver tas fram, redan för 

skolungdomar i 6:an och 7:an. 

Mattias påpekar att det finns forum för dessa frågor. Viktigt också att 

hitta en plattform så att vi kan styra utvecklingen på ett bra sätt. 

Kommunikationen viktig.  

Jenny ställer frågan om det är viktigt med ett formellt råd för detta. Lotta 

föreslår att det kunde finnas med som en punkt på tillväxtrådets 

dagordning. Malin undrar om det kanske behövs fler träffar och Göran 

för fram att man kanske behöver andra deltagare för denna fråga. Ulrika 

menar att frågan måste komma in på ett bättre sätt i skolorna, det räcker 

inte med rektorerna. Lotta inflikar att det kanske inte är rådet som ska 

lösa denna fråga. Mattias föreslår en arbetsgrupp som skulle kunna ge 

inspel. Birgitta efterlyser sakkunniga personer från ”verkligheten”. Bör 

finnas med på agendan till nästa höst, anser Lotta. 

Några kommande evenemang: 

- Digital näringslivslunch 

- Digitalt möte om Draget – yttre miljö 

- Näringslivspromenad – digitalt, friskvård 

- ”Julsoffa” 
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 § 38 Dnr 96999  

Aktuellt kommunen - Mattias Jonsgården föredrar 

Sammanfattning  

 Vill ”göra verkstad” kring näringslivsfrågorna 

 Bemötandet och synen på näringslivet, viktigt för 

värdegrundsskapande 

 Hur får vi till detta praktiskt? Hos oss krävs tydlighet, en 

handlingsplan, helhet 

 Långsiktig strategi, alla måste förstå helheten 

 Viktigt att synliggöra processer, företag måste få veta vad som gäller 

Jenny påpekar att mycket händer i kommunen internt, en ny organisation m 

m. Vi kommer att träffa kommunens största arbetsgivare för diskussion om 

hållbarhet. Göran berättar att LRF inkommit med ett remissvar på 

hållbarhetsremissen. Frågar sig varför inte jordbruket nämns i detta 

sammanhang, kommer att ordna ett möte om detta.  

Lotta tar med sig frågan.   

      

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 39 Dnr 97001  

Utveckling tillväxtrådet - hur ska vi ha det framåt? 
Inspel för företagarna      

Sammanfattning  

 Reglemente för rådet under revidering. (Jenny visar text med 

föreslagna förändringar markerade) Antal ledamöter ej reglerat.  

 Kommer att gå på remiss till föreningarna före stoppdagen 7 januari. 

 Syftet med rådet en viktig fråga 

 Flera inspel tycker att texten är bra. Några efterlyser också  

 - Bättre uppsamling av inspel inför mötena 

 - Fler möten per år 

 - 3-5 fokusområden per år 

 - Arbetsgrupper mellan mötena, det som ”ligger i tiden” 

 Jenny menar att trygghetsfrågorna är viktiga och att inga frågor får 

lämnas obesvarade.  

 Lotta menar att näringslivsfrågorna är mycket viktiga och att en 

arbetsgrupp för utbildningsfrågorna behöver tillsättas i januari. 

Fokusområden kan tas fram i en arbetsgrupp under Mattias. 

 Agneta anser att vissa representanter för företagarna behöver bytas 

ut mot några som är aktiva. Mats instämmer i detta. 

 Lotta tycker att näringslivsenheten behöver arbeta aktivt med detta, 

mer uppsökande verksamhet. 

 Jenny inflikar att Håbo 4.0 finns med i strategin 
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§ 40 Dnr 79149  

Övriga frågor       

Sammanfattning  

Göran meddelar att Leaders styrelse har haft möte och att man då godkände 

stenhusprojektet. Pengar för nya projekt kan sökas till 2022. 

Tillägg: 

Mattias meddelar att stödåtgärder från kommunens sida mot företagen med 

anledning av corona kvarstår. 

Lotta informerar om att man beslutat om att även införa barnperspektivet 

och näringslivsperspektivet som fasta rubriker när tjänsteskrivelser tas fram. 

      

      

      

      

      

      

 

______________ 

 
 

 


