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Tid och plats Kl. 09:00, tisdagen den 18 maj 2021 

Distans  

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 

Sven-Eric Svensson (C), Bygg- och miljönämnden 

Krister Nilsson, Maxi ICA Stormarknad 

Mats Matsson, Håbo Buss 

Göran Eriksson, LRF 

Birgitta Persson, Håbo Företagare 

Malin Bergman, Företagarna Håbo (§§11-17) 

Susanne Hellstrand, HQF 

Övriga närvarande  

Ersättare - 

  

Tjänstemän Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, Anton Karlsson, planarkitekt, Maria 

Bertilsson, avdelningschef, Jenny Lindberg, näringslivschef, Ulrika Adolfsson, 

näringslivsutvecklare, Olle Forsmark, sekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Birgitta Persson 

Tid och plats Kl. 14.00, onsdagen den 2 juni 2021, kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 7-17 

  

Ajournering - 

  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Olle Forsmark  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Birgitta Persson 
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§ 7 Dnr 91518  

Mötets öppnande: Upprop, val av justerare samt 
fastställande av dagordning 

Sammanfattning  

Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Birgitta Persson utses att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen 

fastställs. 
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§ 8 Dnr 101651  

Arbetsmarknadsenheten 

Sammanfattning  

Maria Bertilsson informerar. 

- En utredning förra året visade på behovet av att inrätta denna enhet 

- Tanken med enheten är att bl a arbeta med personer som idag står långt 

ifrån arbetsmarknaden 

- En ny chef är rekryterad 

- Behov av praktikplatser på företag framöver 

Jenny uttrycker intresse för denna nya enhet och hoppas på bra samarbete.  

Liselotte föreslår att den nya enhetschefen bjuds in till nästkommande 

rådsmöte.  
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§ 9 Dnr 101652  

Aktuellt från planavdelningen 

Sammanfattning  

Anton Karlsson informerar.  

- Bålsta centrum etapp 0, rullar på 

- Bålsta centrum etapp 1, dialog med Bovieran om nytt läge, översyn 

pendeltågstrafik 

- Bålsta centrum etapp 6, förhandling pågår med Grosvenor 

Jenny undrar vem som ska bygga vid resecentrum. Mats Eriksson säger att 

det snart blir officiellt.  

Liselotte meddelar att Bålsta centrum återremitterades på KF sist men att det 

kommer att tas upp på nytt.  

- Logistik Bålsta, kv 5 och 6, potentiellt laga kraft 

- Draget, Lillsjön, kalkylering, förhandling (Mac Donalds, Bra Bil) 

 

Jenny undrar över planläggning av Dragelund. Liselotte säger att ingen plan 

finns ännu men återkommer om detta. 
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§ 10 Dnr 101653  

Omorganisationen kommunstyrelseförvaltningen - 
samhällsbyggnadsförvaltningen - hur kommer 
företagen märka skillnad? 

Sammanfattning  

Mats Eriksson informerar. 

Den nya förvaltningen gäller formellt från 1 januari 2022 men reellt redan 

idag.  

- Mats Eriksson går igenom sin presentation om vad som ska ingå i den nya 

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

- Poängen med den nya förvaltningen är att hela processen ska fungera så 

smidigt som möjligt, det ska vara ordning på projekten, en prioriterad lista 

ska upprättas 

- Anton Karlsson kommer att leda arbetet med en grupp som sjösätts idag 

- Man kommer att ha fortlöpande överläggningar med politiken 

- Erfarenheter från andra kommuner är att man får en bättre process, större 

rättssäkerhet m m 

- Näringslivsenheten kommer att bli en länk mellan oss och er 

 

Liselotte berättar att ärendet återremitterades sist på KF men kommer att gå 

upp igen den 14 juni.  
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§ 11 Dnr 101654  

Tillsammans mot 4.0 - uppföljning av rapporten och 
vad som åtgärdats 

Sammanfattning  

Ulrika Adolfsson informerar.  

Ett antal dialogmöten har hållits för att försöka förbättra näringslivsklimatet 

i kommunen. Resultatet av dessa möten är att en åtgärdsplan med sex 

fokusområden tagits fram för det långsiktiga arbetet med att skapa ett bättre 

näringslivsklimat. Man har också konstaterat att näringslivsrådet har en 

viktig funktion i denna process. Genom ett förvaltningsövergripande arbete 

"Den stora förändringsresan" är politiker, tjänstemän och företagare 

involverade i att försöka nå målet om att skapa ett bättre Håbo. Sju steg har 

här definierats bl a: 

- Gemensam målbild 

- Dialog och samverkan - samarbetspartners 

Mats Matsson anser att när det gäller fokusområdet "Att skapa Håboandan" 

så har det inte varit så mycket av politisk samsyn, snarare motsatsen. 

Liselotte menar att det finns enighet även om det inte alltid framställs så i 

medierna. Sedan är det självklart att olika politiska partier ser olika på hur 

man ska utveckla vårt Håbo.    

Agneta menar att det är viktigt med översiktsplanen för näringslivet, trodde 

inte att vi var oeniga om den. Tycker också att dialogerna är viktiga, vill ha 

ett brett samtal. Oenighet har rått t ex när det gäller hanteringen av 

personalärenden.  

Liselotte menar att man försökt med dialog här och vill samtidigt påpeka att 

det inte finns någon oenighet när det gäller näringslivsfrågorna.  

Malin ser åtgärdsplanen som ett viktigt dokument.  

Jenny inflikar att man jobbar brett med digitalisering i kommunen. Liselotte 

tillägger att det numera finns en centralt placerad digitaliseringssamordnare 

(Eva Holm) som jobbar mot alla förvaltningar.   

- Fler pendlarparkeringar, återremitterades på KF 

 

Krister undrar över hur man ska lösa problemet med 1500 nya arbetsplatser 

och ett eftersatt VA. Liselotte säger att man arbetar med detta och att det är 

högt prioriterat. Mats Eriksson säger att man jobbar på både kort och lång 
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sikt med detta, bl a trimning. VA-frågan är mycket viktig.  Malin anser det 

viktigt att man försöker förstå varandras roller. Ulrika menar att 

företagarföreningarna här gör ett bra arbete. Malin undrar också över om det 

finns någon kommunikationsstrategi. Susanne tycker att det är viktigt att 

man i medier försöker och hålla en positiv, korrekt ton.  

När det gäller det goda ledarskapet så finns en del att göra, menar Liselotte.  

Göran tipsar om Västra Götalands hemsida om besöksnäringen, viktigt för 

vår egen region att lära av. 

 

Avslutningsvis nämner Ulrika ett samarbete mellan olika kommuner 

när det gäller resmål för olika bussar.  
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§ 12 Dnr 101655  

Inventering av åtgärder för stöd till företag med 
anledning av corona - uppföljning av beslut i KS      

Sammanfattning  

Jenny berättar att beslut tagits i KS i februari om detta. Efter detta har man 

begärt in från de olika förvaltningarna huruvida man vidtagit några åtgärder. 

Bl a följande framkom: 

- Socialförvaltningen har inte kunnat gör något 

- Kultur- och fritidsförvaltningen har infört hyreslättnader för hyresgäster 

Sven-Eric berättar att det inte varit så många företag som ansökt om 

förlängd betalningstid.  
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§ 13 Dnr 101657  

Kompetensförsörjningsgruppen.      

Sammanfattning  

Gruppen har inte haft något möte sedan sist. Nytt datum för möte är den 1 

juni.  
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§ 14 Dnr 101660  

Integrationsstrategi på remiss      

Sammanfattning  

När det gäller den utskickade remissen om ny integrationsstrategi så 

uppmanas ledamöterna i rådet att skicka in sina svar till KS.  
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§ 15 Dnr 101661  

Aktuellt från näringslivsenheten 

Sammanfattning  

Jenny Lindberg informerar. 

- Vi vill öka antalet lokala leverantörer, vill att lokala leverantörer ska 

"komma upp först" 

- Lokala leverantörer kan lägga in sig på företagsregistret på hemsidan 

- Vid direktupphandling ska vi få fler lokala leverantörer 

 

Ulrika Adolfsson informerar (evenemang). 

- 20/5 träffpunkt näringsliv 

- 25/5 morgonsoffa, intervju Ann Lundberg 

- 25/5 infoträff Skokloster, vad är på gång 

- 28/5 digital näringslivslunch 

- 17/6 om lättnader i restriktioner (Aronsborg) 

- 18/6 digital näringslivslunch Dagab 

- början på juni, "walk and talk" 
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§ 16 Dnr 101662  

Frågor från Håbo företagare 

Sammanfattning  

Birgitta har skickat in frågor och fått svar idag. Dialogen en röd tråd. 

Samsyn i "stora ärenden", känner delaktighet. Bra med den nya 

samhällsbyggnadsorganisationen.  
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§ 17 Dnr 90334  

Övriga frågor 

Sammanfattning  

Liselotte: 

- SBA hade möte om upphandling den 22 april. Jenny och Ulrika deltog 

(tekniska problem med mötet). 

- 25/5 rankningen släpps 

Malin: 

- Tillsammans mot 4,0 bör vara en fast punkt på rådsmötena 

- Inventering av förvaltningarna, hur jobbar vi vidare? 

Jenny undrar över näringslivsstrategin. Liselotte säger att den går ut på 

remiss nu. 

Susanne efterlyser en centralt belägen lokal (popup-butik). Liselotte svarar 

att ett medborgarförslag kunde vara en väg att hantera detta. Jenny och 

Ulrika kollar upp detta.  

Ulrika: 

- Till alla företag, föreningar: Vad behöver man ha hjälp med? 

 

 

      

      

      

      

      


