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Närvarande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 

Birgitta Persson, Håbo Företagare 

Mats Mattsson, Företagarna Upplands-Bro/Håbo 

Harry Lövstav, Håbo Företagare 

Anette Stenlund, HQF 
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Eva Öberg, tf. upphandlingschef §§ 1-2 
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Övriga Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknads AB 

Thord Andersson, konsult ÅF  

 

  

Justering  

Justerare Birgitta Persson 

Tid och plats Tisdagen den 20 februari 2018, Kommunhuset, Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 1-5 
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§ 1   

Mötets öppnande 

Näringslivsrådet kontrollerar närvaro och adjungerar in Anette Stenlund 

som ersättare för Petra Forsström, HQF. Petra Forsström närvarar vid mötet 

i egenskap av processledare för dialogprojektet.  

Birgitta Persson utses till justerare och dagordningen fastställs.  

______________ 
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§ 2   

Företagarföreningarnas frågor om upphandling 

Representanterna för företagarföreningarna får möjlighet att ställa sina 

frågor om upphandling. Eva Öberg, tillförordnad upphandlingschef, 

besvarar frågor vid sammanträdet.  

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

företagarnas önskemål är att kommunikationen kring upphandlingen 

förbättras för att förenkla för företagarna att delta i och förstå processen.  

Vipul Vithlani, tf. kommundirektör, informerar om att en ny 

upphandlingschef kommer att börja den 1 mars. Nya upphandlare har också 

anställts. När den nya upphandlingschefen är på plats ska utökade 

möjligheter till informations- och synpunktsutbyte mellan kommun och 

företagare i upphandlingsfrågor skapas. Den nya chefen bjuds in till nästa 

näringslivsråd. Tidigare frågeställningar och e-postdiskussion i frågan ska 

mailas till Vipul Vithlani för vidarebefordran till den nya 

upphandlingschefen.  

______________ 
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§ 3   

Information från kommundirektör  

Tillförordnad kommundirektör Vipul Vithlani informerar följande:  

Rekryteringar 

Ny plan- och exploateringschef har anställts. Denne har arbetat i kommunen 

som konsult och nu anställts från och med 1 mars efter att ha gått igenom 

rekryteringsprocessen. Vidare har planarkitekter har anställts, liksom 

projektledare till de tekniska verksamheterna.  

Därutöver har en ny upphandlingschef anställts och tillträder den 1 mars. 

Rekrytering av kanslichef pågår. Detta beräknas bli klart under våren.  

Bokslut 

Bokslutet gås igenom i korthet. Sammanfattningsvis går alla nämnder med 

plusresultat, undantaget barn- och utbildningsnämnden. Där arbetar 

förvaltningschefen med att försöka reglera detta. Som helhet ser 

kommunens resultat för 2017 bra ut.  

______________ 
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§ 4   

Information från Håbo Marknads AB 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknads AB, informerar om följande: 

Rapport - näringslivets betydelse för Håbo kommun 

Företagarna har gett ut en rapport om näringslivets betydelse för Håbo 

kommun. Rapporten har skickats ut till rådets ledamöter. I rapporten 

konstateras att det är avgörande att det finns en kontinuerlig dialog mellan 

politiker och det lokala näringslivet för att näringslivet ska utvecklas.  

Status för mark, exploatering etc.  

Information ges om status för ett antal områden i Bålsta, bland annat:   

- Draget: De allra flesta tomter har sålts.  

- Lillsjön: En dagligvarubutik och två större etableringar planeras. 

Detaljplanen är nu ute på granskning. Politisk enighet finns i frågan.  

- Häradsallmänningen: Marknadsbolaget för en diskussion med 

Häradsallmänningen angående avverkning på en remsa längs med E18. 

Detta i syfte att skapa plats för en ljusskylt med etableringsinformation.   

- Logistik Bålsta: Detaljplanen för Logistik Bålsta har vunnit laga kraft, 

vilket gör att man kan påbörja arbetet i området. Kompletterande planer för 

övriga kvarter är påbörjade och dialog förs med grannarna.  

Dialogmöten - näringslivsklimatet 

Petra Forsström, processledare för dialogprojektet, informerar om att 

dialogmötena har mynnat ut i ett antal fokusområden som syftar till att 

skapa en "Håboanda". Dessa är:  

- Skapa upplevelsen av ett gott näringslivsklimat 

- Skapa en attraktiv samhällsplanering och infrastruktur 

- Ta tillvara kommunens unika läge  

- Skapa ett samtalsklimat så att attityder till företagande påverkas positivt  

- Skapa förutsättning för utbildning utveckling och kompetensförsörjning.  

50 % av de förslag till åtgärder som identifierats i dialogmötena borde 

kunna genomföras direkt, medan 50 % av de föreslagna åtgärderna kräver 

större insatser och resurser. En komplett åtgärdslista kommer att presenteras 

på ett frukostmöte i mars.  

______________ 
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§ 5   

Information från näringslivet 

Representanterna från företagarföreningarna informerar bland annat om 

följande:  

Information från Birgitta Persson, Håbo Företagare 

Jobbchansen har ägt rum i Bålsta vid två tillfällen med positiva resultat. 

Omkring10 företagare har ställt ut vid respektive tillfälle och ca 100 

besökare har närvarat.  

Håbo Företagare arbetar för att bli bättre på att samla in information från 

sina medlemmar om vad de vill ha ut av föreningen och arbetar med frågor 

och ämnen som företagen vill ska drivas och tas upp.  

Information från Anette Stenlund, HQF  

HQF har årsmöte den 8 mars. Nätverket försöker också ha något evenemang 

för medlemmarna varje månad.  

______________ 

 
 

 


