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Beslutande  

Ledamöter Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 

Birgitta Persson, Håbo Företagare 

Mats Mattsson, Företagarna Upplands-Bro/Håbo 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Sara Widströmer, kommunsekreterare 

Clara Thorgren, kommunsekreterare  
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§ 21   

Mötets öppnande 

Agneta Hägglund (S) är ordförande vid sammanträdet och öppnar mötet. 

Anette Stenlund (HQF) adjungeras in med närvaro- och yttranderätt vid 

sammanträdet och ersätter Petra Forsström (HQF). Detta då Petra Forsström 

närvarar vid mötet i egenskap av processledare för dialogprojektet. 

Närvaro kontrolleras. Mats Mattsson utses till justerare av dagens protokoll. 

Dagordningen fastställs med tillägg för följande punkter:  

- Näringslivspolicy (§ 23) 

- Kommunfullmäktiges beslut om rollfördelning (§ 27)  

 

______________ 
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§ 22   

Information från kommundirektör 

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om följande: 

Region Uppsala  

Inom Region Uppsala har det tillsatts ett antal arbetsgrupper på 

tjänstemannanivå för olika arbetsområden, bland annat en grupp för 

näringslivsfrågor. Information ges om arbetet med dessa frågor i regionen.  

Frågor som diskuteras på tjänstemannanivå är exempelvis gemensamma 

projekt och större etableringar som kräver samverkan.  

Håbo har dock ingen politisk representant i den regionala 

utvecklingsnämnden med ansvar för näringslivsfrågor. Nämnden är utsedd 

av regionfullmäktige och partierna som är representerade där har nominerat 

representanter till de olika nämnderna. 

Chefsdag 

En chefsdag har genomförts med kommunens alla chefer. Temat var hur 

man skapar en modern, effektiv och attraktiv kommun. Även digitalisering 

diskuterades. Kommunen ligger förhållandevis väl till i länet när det gäller 

digitalisering och många kommuner i landet arbetar med frågan för 

närvarande.  

Ny organisation Plan och utveckling 

I december 2015 gjordes en organisationsförändring där Plan-och 

utvecklingsavdelningen flyttades för att organisatoriskt tillhöra Bygg- och 

miljöförvaltningen men arbeta med frågor som tillhör Kommunstyrelsen. 

Nu föreslås att avdelningen ska flyttas tillbaka till kommunstyrelsens 

förvaltning. Detta för att förvaltningen ska tillhöra den nämnd, vars frågor 

den arbetar med.  

För närvarande förs diskussioner om hur detta ska gå till. Ett alternativ är att 

slå samman avdelningen med den tekniska avdelningen till en 

samhällsbyggnadsavdelning, vilket skulle kunna skapa samordningsvinster 

då verksamheternas frågor berör varandra. Ett annat alternativ är att Plan- 

och utvecklingsavdelningen blir en egen avdelning under kommunstyrelsen. 

Beslut i frågan kommer sedan att fattas på politisk nivå.  

______________ 
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§ 23   

Information från Håbo Marknads AB 

Redovisning av dialogprojektet 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknads AB, och Petra Forsström, 

processledare för dialogprojektet, informerar om det arbete som görs för att 

förbättra näringslivsklimatet i kommunen.  

I dialogprojektet har cirka 200 dialoger ägt rum mellan företag, 

kommunanställda och politiker. Syftet med dialogmötena är tredelat: att 

förstå, fördjupa och skapa insikt. Dialogerna ska sedan utmynna i en 

åtgärdsplan med målet att göra Håbo till en av Sveriges 20 bästa kommuner 

att vara företagare i. Alla synpunkter som uppkommer i dialogerna sparas 

och klustras. Dialogmötena hittills har visat på en stark vilja att driva 

frågorna tillsammans.  

Näringslivsrådet diskuterar vikten av att förmedla de positiva saker som 

sker i kommunen, liksom vikten av att visa på att den politiska oenigheten 

inte är så stor som den framställs. Vikten av tydlighet i kommunikationen 

påtalas också.  

Redovisning av etableringsförfrågningar 

Lars-Erik Sandhgren informerar om vilka etableringsförfrågningar som 

kommit in till kommunen. Den senaste månaden har bland annat flera 

logistikaktörer med behov av stora markytor kontaktat kommunen och 

meddelat intresse för att etablera sig.  

Näringslivspolicy 

Arbete med en ny näringslivspolicy pågår. Denna är tänkt att kompletteras 

av en mer detaljerad strategi och ska ersätta nuvarande näringslivsstrategi. 

Utkast till policy finns och har godkänts av marknadsbolagets styrelse. När 

den lyfts vidare i den politiska processen är det slutligen 

kommunfullmäktige som fattar beslut. 

Övrigt 

- Markförsäljning i Draget pågår, 2-4 fastigheter kvarstår att sälja och 

8-10 spekulanter finns på dessa. En affär är just nu fullt genomförd.  

- Möjligheten att ljussätta skylten vid E18 ses över och offert har 

begärts.  

 ______________ 
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§ 24   

Information från näringslivet 

Information från Håbo Företagare  

Birgitta Persson informerar bland annat om följande:  

Jobbchansen har ordnats i kommunen i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Nio företag och cirka 100 besökare deltog. Detta evenemang kommer att 

återkomma under våren och är också en möjlighet för lokala företag att 

marknadsföra sig för att locka arbetskraft.  

Håbo Företagare kommer att ha ett medlemsmöte för att ytterligare skapa 

samverkan och dialog inom föreningen.   

Diskussion har förts med Bålstabladet om behov av fler lokala reportage.  

After Work med representanter för både kommun och företag föreslås i 

syfte att byta information på olika teman.  

Information från Företagarna Upplands-Bro/Håbo 

Mats Mattsson informerar om att sammanslagningen med Upplands Bro inte 

har fungerat så bra som önskat hittills.   

Information från HQF 

Anette Stenlund informerar om att HQF arbetar med dialogprojektet. Vidare 

har nätverket haft en mingelmässa i Bålsta centrum med drygt 20 utställare. 

Priset "Årets spira" delades ut. En företagsotta kommer att äga rum i 

Yttergrans kyrka den 8 december.  

______________ 
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§ 25   

Frågor från företagarföreningarna till 
kommundirektören 

Föreningsrepresentanterna lämnade två frågor till kommundirektören, dessa 

besvarades under näringslivsrådets sammanträde:  

1. Hur ställer sig kommundirektören till arbetet med näringslivsklimat 

genom dialogmöten?   

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om att han ställer sig positiv 

till dialogmötena, men har själv inte närvarat vid alla tillfällen. Anledningen 

till det är att ledningsgruppen har gjort en genomgång över vilka funktioner 

som bör vara med på de olika dialogmötena och därefter har mötena 

bemannats med personal med rätt kompetens för de olika frågorna. När 

dialogerna är genomförda och det blir dags för konkreta åtgärder inom 

kommunorganisationen kommer kommundirektörens roll bli än viktigare.  

2. Hur ser kommundirektören på det politiska läget i kommunen? 

Per Nordenstam informerar inledningsvis om att det inte är hans uppgift att 

recensera politiken.  

I rollen som kommundirektör behövs dock en förmåga att förutse vart olika 

frågor tar vägen när beslut ska fattas. Och i de allra flesta ärenden fattas 

eniga beslut vid kommunstyrelsens sammanträden. Men vissa beslut kan, 

med tanke på det parlamentariska läget, vara svåra att förutsäga.  

Vidare konstateras att kommunen saknar en etablerad journalistisk 

dagstidning. En granskande journalistik skulle kunna reda ut en del 

ryktesspridning och annat som florerar i sociala medier.  

______________ 
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§ 26   

Sammanträdestider för Näringslivsrådet 2018 

Sammanträdestider för Näringslivsrådet under 2018 lämnas ut. Rådet 

kommer att sammanträda följande tider:  

- Torsdagen den 15 februari 2018 klockan 9.00 

- Torsdagen den 24 maj 2018 klockan 9.00 

- Torsdagen den 20 september 2018 klockan 9.00 

- Torsdagen den 20 november 2018 klockan 9.00 

 

______________ 
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§ 27   

Övriga frågor/ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut om rollfördelning 

Agneta Hägglund (S) informerar om att kommunfullmäktige nu fattat ett 

beslut om hur ansvarsfördelningen mellan Håbo Marknads AB och 

förvaltningen avseende försäljning av kommersiell etableringsmark ska se 

ut. Detta tydliggörande har gjorts i avvaktan på att nya, mer aktuella, 

ägardirektiv ska tas fram. Beslutet kommer att skickas ut till 

näringslivsrådet för kännedom.  

______________ 

 
 

 


