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18. Motion om att inrätta en företagslots och ett
näringslivsråd – svar
Dnr 2017/65-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen i
skrivelse inkommen 14 februari 2017 väckt en motion om att inrätta
en företagslots och ett näringslivsråd. I motionen framförs att en
företags-lots är en konkret åtgärd för att öka servicen till företagen
genom att företagslotsen bland annat underlättar kommunikationen
mellan företagen och kommunen och samordnar kontakter. Vidare
föreslås i motionen att ett näringslivsråd som består av
representanter från det lokala näringslivet och kommunen inrättas.
Moderata fullmäktigegruppen yrkar:
att Västerviks kommun inrättar funktionen företagslots, samt
att Västerviks kommun inrättar ett näringslivsråd.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27, § 26, att remittera
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i skrivelse 23 maj 2017 ett
förslag till svar på motionen.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av
vidtagna och planerade åtgärder i skrivelse 23 maj 2017, anse
motionen om företagslotsfunktion och näringslivsråd för delvis
bifallen och besvarad.
Yrkanden
Ordföranden med instämmande av Gunnar Jansson (S) och Angelica
Katsanidou (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag
med ändringen att motionen ska anses besvarad, dvs. för delvis
bifallen och i förslaget stryks.
Harald Hjalmarsson (M) med instämmande av Tommy Ivarsson (SD),
Jon Sjölander (M) och Sverker Thorén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag med ändringen att motionen ska anses
bifallen, dvs. delvis och besvarad i förslaget stryks.
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Ks § 214 forts.
Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förvaltnings förslag och
yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen har
bifallit eget m.fl. yrkande.
Omröstning begärs.
Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilket kommunstyrelsen godkänner:
Ja-röst för kommunstyrelsens förvaltnings förslag med ordförandens
m.fl. ändringsyrkande om att anse motionen besvarad.
Nej-röst för kommunstyrelsens förvaltnings förslag med Harald
Hjalmarssons (M) m.fl. ändringsyrkande att anse motionen bifallen.
Omröstningsresultat
Ja
Margareta Fredriksson (S)
Gunnar Jansson (S)
Angelica Katsanidou (S)
Sharad Bhatt (S)
Anna Bodjo (MP)
Mariann Gustafsson (V)
Mats Hugosson (C)

Nej
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M)
Sverker Thoren (L)
Tommy Ivarsson (SD)

Omröstningen utfaller med 7 ja och 4 nej. Ordföranden finner därmed
att kommunstyrelsen har bifallit eget m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av
vidtagna och planerade åtgärder i skrivelse 23 maj 2017, anse
motionen om företagslotsfunktion och näringslivsråd besvarad.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-05, § 214
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 23 maj 2017 (utsänd tidigare)
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27, § 26 (utsänd tidigare)
Harald Hjalmarssons (M) motion, inkommen 14 februari 2017 (utsänd tidigare)
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Svar på motion om att inrätta en företagslots och ett
näringslivsråd
Dnr 2017/65-109

Bakgrund
Harald Hjalmarsson (M) har, för den moderata fullmäktigegruppen, i skrivelse inkommen den
14 februari 2017, väckt en motion om att inrätta en företagslots och ett näringslivsråd.

Motionens innehåll
I motionen framförs att en företagslots är en konkret åtgärd för att öka servicen till företagen
genom att företagslotsen bland annat underlättar kommunikationen mellan företagen och
kommunen samt samordnar kontakter. Vidare föreslås i motionen att ett näringslivsråd, som
består av representanter från det lokala näringslivet och kommunen, inrättas.

Västerviks kommuns vidtagna och planerade åtgärder samt generell
information
Företagslots

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 att inrätta en tidsbegränsad projektledartjänst för
jobba med utveckling inom näringsliv, arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Tjänsten tillsattes
i början av maj 2017 på kommunstyrelsens förvaltning.
Tjänsten syftar till att:
1. Öka möjligheten för kommunen att få kännedom om och därmed kunna ansöka om mer
externfinansiering.
2. Möjliggöra bättre samordning mellan olika delar inom kommunen vad gäller
näringslivsfrågor.
3. Möjliggöra viss arbetstidsfinansiering i externa projekt
4. Möjliggöra visst stöd i integrations- och arbetsmarknadsfrågor
Tanken med punkt nummer två ovan är att projektledaren på KS förvaltning ska kunna
utvecklas till att utgöra en del av funktionen företagslots, utifall att åtgärder som kommer ut ur
den kommande näringslivslivsstrategin beslutas sammanfalla med detta.
Företagslots är dock mer än bara en fysisk person/personer med uppgift att lotsa företagare
till rätt instanser och handläggare inom kommunkoncernen.
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För att funktionen ska fungera behöver berörda kommuntjänstemän utbildas i ett delvis nytt
arbetssätt vad gäller kommunikation inom kommunen och till företagarna.
Relationen mellan en eventuell lotsfunktion i kommunen och berörd personal på Västervik
Framåt AB behöver också tydliggöras för att funktionen skulle ha önskad effekt i Västerviks
kommun.
Funktionen företagslots har även kommit på förslag i den näringslivsdialog som genomfördes
den 15 maj som ett led i framtagandet av kommunens näringslivsstrategi.
Flera av Sveriges kommuner har funktionen företagslots inom sina näringslivskontor/enheter.
Näringslivsråd

Inom Västerviks kommunyta finns ett antal nätverk och föreningar som näringslivet själva
bildat. Några av dem har bildats och/eller sammanhålls genom Västervik Framåt AB och där
kommuntjänstemän och/eller –politiker deltar.
Ett näringslivsråd skulle sannolikt utgöras av representanter från de befintliga
företagsnätverken och/eller -föreningarna samt möjligen även några enskilda företag
tillsammans med företrädare för kommunen.
Även vad gäller näringslivsråd bör rollen för Västervik Framåt AB beaktas.
Hur input genom ett näringslivsråd till beslutande organ kan tas till vara i förhållande till andra
intressekanaler, samt vilka som lämpligen utgör näringslivsrådet mer i detalj, är frågor som behöver
utredas, innan ett näringslivsråd kan bildas. Ett näringslivsråd kan bli en av de aktiviter som lyfts
fram i den näringslivsstrategi som är under framtagande.
Ett av syftena med ett näringslivsråd är att nå en strukturerad och stark form av dialog med det
lokala näringslivet för att främja uteveckling och samarbete. Idag sker denna dialog med och
igenom Västervik Framåt.
Ett näringslivsråd kan även fungera som remissinstans i ett relativt brett spektra av frågor.
Näringslivsråd finns i ett flertal kommuner. Formerna och inriktningen på näringslivsråden skiljer
sig dock åt från kommun till kommun utifrån den politiska organisationen och näringslivets
struktur.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av vidtagna och
planerade åtgärder i skrivelse 23 maj 2017, anse motionen om företagslotsfunktion och
näringslivsråd för delvis bifallen och besvarad.

Anders Björlin
Kommundirektör

Ulf Kullin
Chef för kommunstyrelsens förvaltning
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Motion om att inrätta en företagslots och ett
näringslivsråd
Dnr 2017/65-109
Harald Hjalmarsson (M) har för den moderata fullmäktigegruppen i
skrivelse inkommen 14 februari 201 7 väckt en motion om att inrätta en
företagslots och ett näringslivsråd.
l motionen framförs att en företagslots är en konkret åtgärd för att öka
servicen till företagen genom att företagslotsen bland annat underlättar
kommunikationen mellan företagen och kommunen och samordnar
kontakter. Vidare föreslås i motionen att ett näringslivsråd som består
av representanter från det lokala näringslivet och kommunen inrättas.
Moderata fullmäktigegruppen yrkar:
att Västerviks kommun inrättar funktionen företagslots, samt
att Västerviks kommun inrättar ett näringslivsråd.
Yrkande
Ordföranden yrkar att motionen remitteras till kommunstyrelsen för
beredning och finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen om att inrätta en företagslots och ett
näringslivsråd till kommunstyrelsen för beredning.

Handlingar i ärendet:
Harald Hjalmarssons (M) motion, inkommen 2017-02-14
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Kommunfullmäktige
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Motion
Inrätta en företagslots och ett näringslivsråd
Västervik kommuns förutsättningar borde vara bättre än vad som presteras och redovisas i rapporter
om vårt företagskli mat. Ett dåligt klimat för företagande gör det svårt för kommunen att kunna växa
och utvecklas och är på det sättet ett hot mot vår välfärd och tillväxt.
Ett område som kommunen snabbt kan förbättra är sin egen service till företagen och en konkret
åtgärd för att öka servicen till företagen är att inrätta en företagslots. Företagslotsen kan vara en
person eller enhet som fungerar som företagens kontakt till kommunen. En företagslots underlättar
kommunikationen så att företagen får hjälp att utnyttja den service som kommunen har enklare och
snabbare. Företagslotsen vägleder företagen och kan hjälpa till att samordna kontakterna med
kommunen. På så sätt hjälper företagslotsen till att skapa förutsättningar för en snabb och effektiv
handläggning av företagens ärenden och verkar för öppenhet och dialog.
Vidare bör det finnas ett näringslivsråd i kommunen. Rådet ska bestå av representanter från det
lokala näringslivet och kommunen. Näringslivsrådet skulle kunna fungera som rådgivande till
kommunstyrelsen och driva ideer och frågor som rör företagande i kommunen i syfte att skapa
attraktionskraft för företagande och företagsetableringar i Västerviks kommun.

Yrkande

Att Västerviks kommun inrättar funktionen företagslots
Att Västerviks kommun inrättar ett näringslivsråd

För den moderata fullmäktigegruppen
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