
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2020-09-17 

Tillväxtrådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Tid och plats Kl. 09.00, torsdagen den 17 september 2020, Övergransalen, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande 
Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S), 1:e vice ordförande 
Sven-Eric Svensson (C), på distans 
Krister Nilsson, Maxi ICA Stormarknad, på distans 
Katja Saranen, 2 con, på distans 
Mats Matsson, Håbo Buss 
Göran Eriksson, LRF, på distans 
Birgitta Persson, Håbo Företagare 
Malin Bergman, Företagarna Håbo, på distans  

Övriga närvarande 
Ersättare -

Tjänstemän Mattias Jonsgården, kommundirektör, Jenny Lindberg, näringslivsenheten, 
Ulrika Adolfsson, näringslivsenheten, Olle Forsmark, sekreterare  

Justering 
Justerare Mats Matsson 

Tid och plats Kl. 14.00, fredagen den 9 oktober 2020, Kommunhuset 

Justerade paragrafer §§ 30-35

Ajournering - 

Underskrifter 
Sekreterare 

Olle Forsmark 

Ordförande 

Liselotte Grahn Elg 

Justerare 

Mats Matsson 
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Tillväxtrådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 30 Dnr 91518 

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

Sammanfattning 
Mötet öppnas och närvaro kontrolleras. Rådet utser Mats Matsson till 
justerare av dagens protokoll. Dagordningen fastställs med ändringen att 
punkterna 2 och 3 byter plats.       

______________ 
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Tillväxtrådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 31 Dnr 96999 

Aktuellt kommunen - Mattias Jonsgården föredrar 

Sammanfattning 
Mattias Jonsgården, nyutnämnd kommundirektör, informerar. 

• Viktigt att skapa rätt förutsättningar för näringslivet tillsammans
med företagare och invånare

• Infrastrukturfrågorna och helhet viktigt
• Skokloster, uppskattat besöksmål, där frågor om bl a parkering

måste lösas
• Håbo kommun ska bli en bra byggherre, viktigt med aktiv styrning

______________ 
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Sammanträdesdatum 
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Tillväxtrådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 32 Dnr 96998 

Aktuellt näringsliv - Jenny Lindberg föredrar 

Sammanfattning 
• Jag och Ulrika Adolfsson är på näringslivsenheten
• Blev väldigt stökigt under pandemin tidigare i år, nu någorlunda

normaliserat läge
• En näringslivsstrategi behöver komma under hösten
• Hållbart företagande, miljöfrågor har diskuterats med

företagarföreningen
• Svenskt näringslivs ranking är på gång. Krafttag behövs då

kommunen halkat ner

Lotta för fram: 

• Möte med Dagab inom kort, vi vill visa ”Vårt Bålsta”
• Mycket frågor om mark, företag vill etablera sig
• Bl a Mc Donalds är på gång

Ulrika: 

• Har arbetat två år i kommunen och fungerar som länk mellan
kommunen och näringslivet

• Mycket samarbete, stödgruppsmöten

Birgitta tar upp att det är svårt att få en namnlista över kommunens 
företagare. Ulrika tar med sig frågan. 

Malin informerar om att det blir en ny infoträff i Draget den 19 oktober, 
riktat till alla företagare. Adress kommer att skickas ut.  

Lotta: 

• Beslut att barn får fortsätta vara på fritids även om föräldrarna är
arbetslösa

• Beslut taget att avaktivera krisledningsnämnden. Staben kvar
september månad ut.

• Går bra att snabbt kalla till möten med KSAU genom
distansdeltagande

• Policy/strategi för näringslivsfrågorna ska tas fram



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(8) 
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Tillväxtrådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 33 Dnr 97000 

Aktuellt etableringar 

Sammanfattning 
Johan Haglands presentation visas med följande rubriker: 

• Ax Food (trafikflöden när Dagab etablerar, infrastruktur behöver ses
över, på agendan finns att bjuda in representanter från
Dagab/Axfood)

• Mc Donalds och Tanka (kommer att gå igenom, förfrågan från
OK/Q8 om etablering)

• COOP (nästa digitala näringslivslunch samt presentation av COOP-
chefen 23 oktober)

• Nöjd AB (markanvisningsavtal skrivet, kan börja bygga om 2 år
• Två Hus (möjlighet att bygga förskolor?, många parametrar måste

stämma)
• Björkvallen (färre än 160 bostäder )
• Bålsta centrum (busstorget klart 9 november, start för resecentrum,

aktör för att driva caféverksamhet söks)
• Gröna dalen
• Lillsjön (markbyten beslutade, alltför många stigar kan ”förstöra”

miljön)

______________ 
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Tillväxtrådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 34 Dnr 97001 

Utveckling tillväxtrådet - hur ska vi ha det framåt? 
Inspel för företagarna 

Sammanfattning  
Malin: Ett tydligt syfte är viktigt 

Birgitta: Ska vara personer som är engagerade, aktiva 

Lotta: Kan Jenny och Ulrika hålla workshop om detta? Fördjupad 
diskussion på nästa möte (26 november) 

Agneta: Vilka företagare ska vara med? 

______________ 
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Tillväxtrådet 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 35 Dnr 92622 

Övriga frågor – Stockholm Business Alliance 

Sammanfattning 
• Politiskt beslut att vara med i detta
• Två olika åsikter politiskt finns
• Alliansens hållning är att inte gå med nu
• Återremiss på senaste KS
• Utvärdering under hösten
• Kostnad för medlemsskap ca 80 000 kronor/år
• Vad ger detta oss, är det värt pengarna?

______________ 
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