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§ 1   

Mötets öppnande 

Mötet öppnas och deltagarna i rådet presenterar sig. Mats Mattsson utses till 

justerare och dagordningen fastställs. Punkten upphandling flyttas och 

hanteras först vid sammanträdet. Inga övriga frågor anmäls.    

______________ 
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§ 2   

Upphandling, information från upphandlingschef  

Upphandlingschef Ulla Hannegård presenterar sig och informerar om 

inköpsprocessen i kommunen. De olika delarna i processen är planering, 

kartläggning, analys, upphandling, avtal, implementering och förvaltning. 

Upphandlingsprocessen är den del som är lagstyrd. 

Information ges om det utkast till upphandlingspolicy som är under 

omarbetning, och om de olika delar som behandlas där, däribland: 

- regelverk 

- politisk förankring och planering 

- effektiva inköpsprocesser 

- hållbar samhällsutveckling 

- kommunen som en attraktiv part 

- möjliggörande för små och medelstora företag 

- uppföljning och utvärdering  

Vikten av kommunikation mellan tjänstemän, politiker och näringsliv i 

upphandlingsfrågorna poängteras. Rådet diskuterar om möte i form av en 

upphandlingsfrukostträff eller liknande kan äga rum och i rådet alla ställde 

sig positiva till detta.  

______________ 
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§ 3   

Tillväxtrådet - inledning om rådet 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknads AB, informerar om tillväxtrådet 

(tidigare näringslivsrådet) utifrån rådets nya reglemente. Syftet med 

omformningen av rådet är att rådet nu ska diskutera de större processerna i 

kommunen av betydelse för näringslivet. Rådet ska också arbeta för att 

skapa en ökad förståelse mellan de olika aktörerna - politiker, företagare och 

tjänstemän – och deras roller. 

Tillväxtrådets syfte och arbetsuppgifter involverar bland annat 

informationsutbyte i frågor som rör näringslivet och att kommunen lämnar 

information om viktiga planer och förändringar som kan påverka 

näringslivet.  

Rådet har ingen beslutanderätt och kan inte väcka ärenden i nämnd eller 

kommunstyrelse. De frågor som diskuteras i rådet tar politikerna som är 

invalda i rådet med sig för kommande politiska diskussioner. ¨ 

Marknadsbolagets VD har ansvar för att sammanställa frågor till 

dagordningen inför mötena. Det innebär att de företagarrepresentanter som 

har frågor som de önskar ta upp ska skicka in dessa till Marknadsbolagets 

VD cirka två veckor innan sammanträdet för att kallelse ska kunna 

sammanställas och tillställas rådet i tid.  

Rådet diskuterar också om en hemsida skulle kunna uppföras i anslutning 

till Marknadbolagets sidor på webben för att göra det lättare för allmänhet 

och företagare att hitta information om rådet, samt dess protokoll, ledamöter 

med mera.  

______________ 
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§ 4   

Presentation av rådets medlemmar 

Punkten utgår. Rådets medlemmar presenterade sig i anslutning till att mötet 

öppnades (§ 1).  

______________ 
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§ 5 Dnr 2018/00817  

Tillväxtrådets sammanträdestider 2019 

Tillväxtrådets sammanträdestider för 2019 presenteras. Dessa har även 

tillställts rådet per e-post inför dagens sammanträde. Rådet ska sammanträda 

på följande tider och platser:  

Datum Tid Plats 

2019-03-20 09.00-11.00 Håbo Marknads AB 

2019-05-16 09.00-11.00 Jättestora Centrumrummet 

(ovanför familjeläkarna) 

2019-09-19 09.00-11.00 Övergranssalen, kommunhuset 

Bålsta 

2019-11-28 09.00-11.00 Övergranssalen, kommunhuset 

Bålsta 

 

______________ 
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§ 6   

Övriga frågor  

Studieresa/studiebesök 

Birgitta Persson, Håbo företagare, informerar om att ett möte ägt rum 

mellan företagarföreningen och kulturchef Jytte Rüdiger angående bland 

annat att utforma en studieresa/studiebesök i kommunen för att visa vad 

kommunen har att erbjuda. Lars-Erik Sandhgren lägger till att frågan även 

har diskuterats i kommunledningsgruppen. Kommunfullmäktige har antagit 

tre fokusområden - föreningsliv, näringsliv och samhällsbyggnad. 

Arbetsgrupper inom dessa fokusområden har bildats och frågorna ses över.  

LRF:s samarbete med kommunen 

Göran Eriksson, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), informerar om att LRF 

för dialog med kommunen i frågor som bland annat rör översiktsplan VA-

frågor och kostfrågor. Alla dessa frågor är inte frågor att diskutera 

näringslivsrådet.  

Håbo-grupp inom Företagarna Upplands-Bro/Håbo 

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

företagarna har nu en Håbo-grupp som arbetar specifikt med Håbo-frågor, 

liksom en grupp för företagarna i Upplands-Bro. Dialog fördes angående 

syftet att ha fler än en företagarförening och det beslutades att diskussionen 

ska föras vidare.  

Samverkansgrupp 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknads AB, och Agneta Hägglund (S) 

informerar om att Marknadsbolagets styrelse har förtydligat bolagets roll när 

det gäller näringslivsfrågor och information. Alla företag, föreningar och 

övriga sammanslutningar har rätt att bjuda in eller kontakta bolaget för 

informationsutbyte.  

______________ 

 
 

 


