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§ 45 Dnr 2019/00159  

Svar på medborgarförslag: företagarnas kontakt med 
Håbo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till förvaltningens redovisning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man ska 

ge företagarna möjlighet att träffa kommunens tjänstemän från olika för-

valtningar vid ett och samma tillfälle. Detta skulle minska risken för miss-

förstånd och lång byråkrati.  

Förslaget har beretts av kommunens nybildade näringslivsenhet, vilken 

lämnar följande redogörelse: 

”Håbo kommuns näringslivsbolag Håbo Marknads AB fick i uppdrag att 

yttra sig över förslaget om företagslots som kom in som medborgarförslag 

kommunfullmäktige. Då hade Håbo Marknads AB redan för avsikt att starta 

en sådan funktion i enlighet med de förslag som kom upp under arbetet med 

Tillsammans mot 4,0, en genomlysning av näringslivsklimatet i kommunen 

som genomfördes under 2017-18. I dagsläget har Näringslivsenheten tagit 

över ansvaret för frågan om Företagslots. 

Under 2020 har arbetet med Företagslots startats upp genom att Plan- och 

exploateringsavdelningen, Bygg- och miljöförvaltningen, Tekniska förvalt-

ningen och sedermera Näringslivsenheten kommit överens om hur denna 

funktion ska fungera och vad som ska erbjudas företagen. Näringslivsenhet-

en ansvarar för kontakten med företagen och samordningen av lotsmöten. 

Lotsmöten är ett forum där företag får möta representanter från olika för-

valtningar och avdelningar vid ett och samma tillfälle. De erbjuds möjlig-

heten att ställa alla frågor kring sitt ärende och förvaltningarna kan berätta 

vad som krävs för att komma vidare. Alla frågor kanske inte kan besvaras 

vid ett första möte, men alla frågor får en mottagare och vid mötet kommer 

man också överens om hur den fortsatta kontakten mellan företaget och 

kommunen ska se ut. Det här blir en avsevärd förenkling istället för att kon-

takta varje förvaltning och avdelning separat. 

För att få kontakt med Företagslotsen ska företagen skicka e-post till nä-

ringsliv@habo.se eller kontakta näringslivsenheten. 

Medborgarförslaget bör därmed anses vara genomfört.” 
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Med hänvisning till denna redogörelse föreslår kommunstyrelsens förvalt-

ning att medborgarförslaget anses besvarat.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-04-27 § 102 

KSAU 2020-04-14 § 78 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-04-03 

Beslutsgång 

Ordförande Christoffer Bonde (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare, för kännedom 

Hemsida 

Näringslivsenheten 

 
 
 

 


