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9. Motion om bättre företagsklimat – svar
Dnr 2016/395-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen
den16 december 2016 väckt en motion om bättre företagsklimat.
Motionären vill att näringslivsklimatet i Västerviks kommun förbättras
snarast och förslår att kommunen ser över möjligheten att börja
använda modellen ”Dukat bord”, som kan vara ett konkret förslag på hur
kontakten mellan kommunen och näringslivet kan bli mer effektiv och
smidig.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 230 att remittera motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 30 mars 2017 förslag
till svar på motionen. Modellen ”Dukat bord” uppkom i Strängnäs
kommun 2013 för kommunens samverkan med näringslivet.
Kommunstyrelsens förvaltning har varit i kontakt med Strängnäs
kommun och diskuterat och värderat dess överförbarhet på Västerviks
kommun. Bedömningen är att Västerviks kommun har en så pass
annorlunda organisation att det, på kort sikt, finns andra lösningar för
Västerviks kommun att möta företagen i specifika spörsmål. Funktionen
etableringsservice inom Västervik Framåt AB (VFAB) i samarbete med
primärkommunen kan lotsa företagen rätt. Härvid kan även den
projektledare (projekt-anställning) som är under rekrytering till
kommunstyrelsens förvaltning ges en tydlig roll, för att pröva ett
utvecklat arbetssätt för samordningen mellan VFAB och olika funktioner
inom kommunkoncernen (och funktionerna emellan). Mer om hur detta
ska utvecklas på längre sikt kommer att behandlas i den
näringslivsstrategi som är under framtagande 2017.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
30 mars 2017 anse motionen om bättre företagsklimat besvarad.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Helena Sjöholm (M),
Sverker Thorén (L) och Tommy Ivarsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen har bifallit det egna yrkandet, dvs. kommunstyrelsens
förvaltnings förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse
30 mars 2017 anse motionen om bättre företagsklimat besvarad.
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Motion om bättre företagsklimat – svar
Bakgrund
Harald Hjalmarsson (M) har väckt en motion som handlar om snara åtgärder för att
förbättra näringslivsklimatet i Västerviks kommun. Utgångspunkten för förbättringsbehovet hänvisas till Svenskt Näringslivs årliga ranking där Västerviks kommun år
2016 hamnade på plats 178 av landets 290 kommuner. Rankingen bygger på en bred
enkätundersökning.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-19, § 230, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning av svar.
Motionens exempel
I motionen hänvisas specifikt till en exempelmodell för samverkan med näringslivet
som används i Strängnäs kommun. Modellen kallas där för ”Dukat bord”. Modellen är
ett resultat av långsiktigt arbete, som Strängnäs startade upp 2013, syftande till att nå
topp 50 i ovan nämnd ranking. Dukat bord är organiserat så att företag som har behov
av myndighetsbeslut för sin verksamhet, oftast handlar det om nyetablering eller
förändring av verksamhet i företaget, har en möjlighet att anmäla sig till ett Dukat
bord-möte, där kommunen möter upp med erforderliga kompetenser ur olika
förvaltningar/enheter. Möjlighet till Dukat bord-möte erbjuds helgfria
fredagförmiddagar och bokas genom näringslivssekreteraren i Strängnäs kommun.
Strängnäs kommun har en ganska annorlunda organisation i jämförelse med Västerviks
kommun. Strängnäs kommun hanterar inte, som Västerviks kommun, huvudelen av
sina operativa näringslivsfrågor genom ett separat, icke kommunägt, bolag. De
operativa näringslivsfrågorna hanteras där främst genom Strängnäs Business park (en
enhet inom primärkommunen med 6 tjänster) samt inom Samhällsbyggnadsenheten,
där två tjänstemän enkom jobbar med näringslivsfrågor.
Strängnäs kommun samlar en grupp tjänstemän under namnet Företagsservice
(tjänstemännen kan ha näringslivskontakter som huvuduppgift, men det kan även röra
sig om andra tjänstemän med i huvudsak andra uppgifter, t ex inom Miljö- och bygg),
vilka var och en har sin organisatoriska hemvist, i olika förvaltningar/enheter. Oavsett
hemvisst och huvuduppgift har de som är ”anslutna” till Företagsservice formella
uppdrag att serva företagen/näringslivet och lyder i detta avseende under
verksamhetschefen på Strängnäs Business park.
I ovanstående typ av organisation passar modellen Dukat bord mycket bra.1
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Oskar Mineur, näringslivsstrateg Strängnäs kommun
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Västerviks kommuns vidtagna och planerade åtgärder
Handläggande tjänsteman har varit i kontakt med Strängnäs kommun och diskuterat
och värderat dess överförbarhet på Västerviks kommun.
Med en så pass annorlunda organisation som utgångspunkt så görs bedömningen att
det, på kort sikt, finns andra lösningar för Västerviks kommun att möta företagen i
specifika spörsmål. Funktionen etableringsservice inom Västervik Framåt AB (VFAB)
i samarbete med primärkommunen kan lotsa företagen rätt. Härvid kan även den
projektledare (projektanställning) som är under rekrytering till kommunstyrelsens
förvaltning ges en tydlig roll, för att pröva ett utvecklat arbetssätt för samordningen
mellan VFAB och olika funktioner inom kommunkoncernen (och funktionerna
emellan). Mer om hur detta ska utvecklas på längre sikt kommer att behandlas i den
näringslivsstrategi som är under framtagande 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2017-03-30 anse
motionen om bättre företagsklimat besvarad.
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