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§ 28   

Mötets öppnande 

Ordförande Carina Lund (M) öppnar mötet och Petra Forsström, HQF, väljs 

till justerare. Dagordningen fastställs.  
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§ 29   

Information från kommundirektören 

Kommundirektör Per Nordenstam informerar om följande aktuella frågor: 

Undersökning om kommunalteknik 

En undersökning om medborgarnas syn på kommunalteknik (vägar, 

snöröjning, nedskräpning etc.) har genomförts av SKL. Resultatet är över 

lag gott och bättre än i senaste undersökningen, som gjordes 2013.  

Medarbetarenkät  

En medarbetarenkät har gjorts bland kommunens medarbetare med 

förhållandevis gott resultat.   

Kontaktcenters funktion och utveckling 

Kommunen arbetar för att Kontaktcenter ska utvecklas ytterligare mot en 

kundtjänst som kan besvara flertalet enkla frågor.  Därigenom avlastas 

organisationen och medborgarna får snabbare svar på sina frågor. En 

funktion för att kunna chatta med Kontaktcenter är på väg att införas.  

Exploatering och detaljplaner 

Kommunen saknar för närvarande anställda projektledare och byggledare 

och köper därför in denna typ av tjänster vid behov. Kommunen arbetar för 

att rekrytera denna typ av personal, som dock är svår att få tag i.  

Utvecklingsplan Skokloster 

Håbo kommun är del i ett nätverk avseende utvecklingen av Skokloster som 

besöksmål. Nätverket består även av bland andra Fastighetsverket och 

Fredrik von Essen och har hittills löst toalettfrågan och arbetar för att även 

lösa frågan om en gång/cykelväg.  

Förstudie ABW 

En förstudie pågår för att studera möjligheten att avskaffa cellkontoren i 

kommunhuset till förmån för en aktivitetsbaserad arbetsplats. Detta skulle 

medföra att alla verksamheter får plats i kommunhuset. Efter årsskiftet ska 

beslut fattas om hur man ska gå vidare. 

Rekrytering Håbo Marknads AB 

Rekrytering av ny VD för marknadsbolaget pågår. Det är viktigt att hitta en 

person som även är bekant med den kommunala komplexiteten och de 

frågor som berör arbetet i en kommun.  

Ica Maxi 

Ica vill etablera sig vid Gröna Dalen för att därmed kunna expandera utan 

att flytta från centrum. Därför har Ica närvarat vid kommunstyrelsen för att 

diskutera.  Det finns dock formellt sett inte något ärende avseende Icas 

etablering än.  
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§ 30   

Information från näringslivet 

Representanterna från näringslivet ger följande information:  

 

Föreningssammanslagning 

Bålsta företagarförening har slagits samman med Bålsta Handel och 

kommer presentera ny logotyp och nytt föreningsnamn framöver. Tanken är 

att namnet ska innehålla ordet Håbo istället för Bålsta så att hela 

kommunens företagare inkluderas.  

Efter sammanslagningen finns två företagarföreningar i Håbo: Bålsta 

företagarförening/Bålsta handel samt HQF. Företagarna i Håbo har slagits 

samman med Företagarna i Upplands Bro till Företagarna Håbo/Upplands-

Bro men avser att i större utsträckning rikta sin verksamhet mot Håbo 

framöver . 

Frukostmöten 

Kommundirektören och marknadsbolagets VD ska få ha en stående punkt 

på dagordningen på frukostmötena framöver.  

Mingelmässa i centrum 

HQF har haft en mingelmässa centrum, vilket blev en succé. 25 kvinnliga 

företagare var där och visade upp sig och nya medlemmar i nätverket har 

tillkommit.  
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§ 31   

Information från Håbo Marknads AB 

Per Andersson, tf VD för Håbo Marknads AB, informerar om att bolaget 

fått en bra dialog i styrelsen. Man arbetar huvudsakligen för att hålla 

verksamheten igång i avvaktan på att en ny VD ska tillträda. I övrigt 

informerar Per Andersson om följande: 

Rekrytering av ny VD 

Rekrytering pågår och har skett i samarbete med en rekryteringskonsult. Nu 

kvarstår två kandidater och dessa ska styrelsen och kommundirektören träffa 

i slutet av månaden.  Dock är osäkerheten kring Marknadsbolagets fortsatta 

status problematisk när det gäller att attrahera lämpliga kandidater.  

Draget 

Ett antal företag är intresserade av att etablera sig på kvarvarande tomter i 

Draget, men det framkommer synpunkter på att det har varit svårt att få 

kontakt med tjänstemän i kommunen för att komma vidare i denna process. 

Det finns också kunder som är intresserade av ytterligare tomter och som i 

framtiden kan tänkas etablera sig inom logistik Bålsta och Dragelund.  
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§ 32   

Åsikter från företagare angående Heta Stolen 

Efter "Heta stolen" på senaste frukostmötet framkom synpunkter företagare 

om att det saknas kommunala tjänstemän med ansvar för kundvård. Det 

upplevs som att de kommunala processerna tar lång tid och att det är brist på 

svar från kommunen.  

I Västerskog har det varit problem mellan två befintliga företag på 

Fabriksvägen som försöker få hjälp från kommunen för att lösa 

stridigheterna. Dock har inget svar i frågan kommit från kommunen. Agneta 

Hägglund (S) informerar om att tekniska chefen är informerad om 

problematiken. Petra Forsström, HQF, poängterar vikten av att kommunen 

också vårdar redan befintliga kundkontakter.  
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§ 33   

Kommunens näringslivsranking 

Företagsrepresentanterna undrar hur kommunen ska göra för att kommunens 

näringslivsranking ska höjas. Rankingen visar att kommunen haft lågt 

resultat i attitydfrågorna men bättre resultat avseende faktafrågorna. Carina 

Lund (M) poängterar vikten av samarbete mellan kommun, marknadsbolag 

och näringsliv.  

Rådet diskuterar att attityderna kring kommunen påverkas av media och 

sociala medier liksom av det politiska läget som gör att frågor tar tid att 

hantera. Mycket av diskussionerna på sociala medier bidrar till att sprida 

oro. Ett samverkansmöte föreslås i syfte att se framåt för att bryta detta.  
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§ 34   

Förslag till sammanträdestider för näringslivsrådet 
2017 

Föreslagna sammanträdestider för näringslivsrådet 2017 godkänns enligt 

följande: 

Dag Datum Tid 

Torsdag 2017-02-16 09:00 

Torsdag 2017-05-11 09:00 

Torsdag 2017-09-21 09:00 

Torsdag 2017-11-30 09:00 
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§ 35   

Övriga frågor/ärenden 

Parkeringsövervakning 
Harry Lövstav, Bålsta handel, menar att det är problem med felaktig/oklar 

skyltning på parkeringar i vissa delar av Bålsta, och att parkeringsvakter 

bötfäller felparkerade bilar i hög grad på grund av detta. Per Nordenstam, 

kommundirektör, säger att då beslut fattats att upphandla 

parkeringsövervakning har verksamheten förändrats jämfört med tidigare, 

då parkeringsövervakningen skedde i egen regi. Parkeringsvakterna som 

upphandlats bötfäller i större utsträckning än vad som tidigare gjorts. 

 
 

 


