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Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland 

INLEDNING 
Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M), Pernilla Johansson (M), Allan Westin (M), 
Andreas Weiborn (M), Michael PB Johansson (M) och Matthias Goldkuhl (M) inkom 
den 29 oktober med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala kommun ska 
stödja organisationen Ung Företagsamhet med 2 kronor per kommuninvånare. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/23/1, yttrande 2012-11-06 från kommunchefen 
Bilaga KS 2013/23/2, motion 
Bilaga KS 2013/23/3, motionssvar 2013-01-15 från kommunstyrelsens ordförande 
Ledningsutskottets beslut 2013-01-29, § 24 

Per-Olov Rapp (S) informerar om en inkommen skrivelse från VKL angående alter
nativ hantering till finansiering av Ung Företagsamhet i kommande budgetprocess 
för VKL. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att ställa sig positiv till Ung Företagsamhet och projektet Krafttaget, 
att anvisa två kronor per invånare, ca 43.000 kronor, för 2013 för att stödja 
organisationen Ung Företagsamhet, 
att kostnaden år 2013 täcks ur eget kapital, 
att finansiering för åren 2014-2015 behandlas i Strategisk Plan 2014-2016, 
samt 
att därmed anse motionen bifallen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig positiv till Ung Företagsamhet och projektet Krafttaget, 

att anvisa två kronor per invånare, ca 43.000 kronor, för år 2013 för att stödja 

organisationen Ung Företagsamhet, 

att kostnaden år 2013 täcks ur eget kapital, 

att finansiering för åren 2014-2015 behandlas i strategisk Plan 2014-2016, 

samt 

att därmed anse motionen bifallen. 

Utdrag: kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Svar på motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i 
Västmanland 

Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M), Pernilla Johansson (M), Allan Westin (M), 
Andreas Weiborn (M), Michael PB Johansson(M) och Matthias Goldkuhl (M) inkom 
den 29 oktober 2012 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun ska stödja organisationen Ung Företagsamhet med 2 kr per 
kommuninvånare. 

Motionen har remitterats till kommunchefen. 

Det är viktigt att kommunen har ett gott företagsklimat och att medborgarna vågar 
tro på sina ideer och ta steget. Det ger ungdomar möjlighet att testa hur det är att 
driva företag samt en värdefull erfarenhet inför vuxenlivet. Konceptet Ung 
Företagsamhet (UF) är etablerat och flera gymnasieskolor i länet driver UF-företag, 
bland annat Kungsängsgymnasiet, Ösby Naturbruksgymnasium och ABB 
Industrigymnasium. Ung Företagsamhet söker ekonomiskt stöd på 2 kronor per 
invånare hos länets kommuner. 

UF har en viktig funktion, i det arbetsmarknadsläge som råder för ungdomar i länet, 
att ge ungdomar kunskap i eget företagande och entreprenörskap. Det kan ge bättre 
förutsättningar för arbete oavsett om det är i egen regi eller som anställd. 

I Sala har Företagarcentrums styrelse på uppdrag från kommunen svarat för 
prioritering av ersättning till organisationer som sprider kunskap om eller bidrar till 
näringslivsutveckling. På styrelsemötet i mars 2012 beslutades att inte stödja U F
verksamheten år 2012. Beslutet föranledes av besvärligt budgetläge 2012 och 
oklarheter om samverkan mellan UF, skola och FtgC. 

Sedan ansökan inkommit har UF skisserat på ett treårigt projekt som de kallar 
Krafttaget och som Länsstyrelsen i Västmanland ställer sig positiva till och beviljar 
utvecklingsmedel till. Ett gemensamt event för alla som bidrar till verksamheten 
genomförs den 19 februari 2013 i syfte att presentera genomförandet av projektet. 
Viss oklarhet råder hos en del av länets kommuner det nya upplägget och dess 
finansiering varför VKLs styrelse har återremitterat ärendet för ytterligare 
beredning. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 
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Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att ställa sig positiv till Ung Företagsverksamhet och projektet Krafttaget 

att anvisa två kronor per invånare (ca 43tkr) för 2013 för att stödja organisationen 
Ung Företagsamhet, 

att finansiering för år 2014-2015 behandlas i Strategisk Plan 2014-2016 

att kostnaden 2013 täcks ur eget kapital, samt 

att därmed anse motionen bifallen 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Svar på motion angående kommunalt stöd till företagsamhet i Västmanland 

Motionärerna Peter Molin, Andreas Wieborn, Jan-Olov Eriksson, Michael PB 
Johansson, Maria Thunberg, Mathias Goldkuhl och Allan Westin anser att konceptet 
UF (ung företagssam het) är något som ger ungdomar en unik möjlighet att testa och 
driva företag samt ger dessa ungdomar en värdefull erfarenhet inför vuxenlivet. 

Undertecknad instämmer i argumentationen och föreslår att Företagarcentrum får 
utökad budget motsvarande 2 kr/invånare för att stödja Ung Företagsamhet i 
Västmanland under förutsättning att våra gymnasieskolor arbetar aktivt med 
konceptet Ung Företagssamhet 

Sala kommun 

Jan-Olof Friman 
Kommunchef 
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Motion angående kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland. 1 

Det finns människor som går och bär på många olika ideer och uppfinningar som 

man vill förverkliga. Det kan vara en ide om att producera något, skapa en 

upplevelse eller sälja en tjänst För oss Moderater i Sala Kommun är det viktigt att 

kommunen har ett gott företagsklimat och att våra medborgare vågar ta steget att tro 

och satsa sina ideer. 

Att starta företag idag kan vem som helst göra, det finns inga formella hinder för 

någon. Dock kan steget till att våga för en ung individ vara större än vad det är för en 

vuxen människa som ofta har andra nätverk, erfarenheter och kompetenser. Det är 

därför viktigt att unga ges möjlighet att testa på hur det är att driva företag. 

En organisation som aktivt arbetar för att låta ungdomar i gymnasiet testa på att driva 

företag är Ung Företagsamhet som gör det genom konceptet, Ungt Företagande 
~ .. -- ·----~ -- ----- ---------~-- ~----·------

(UF). Konceptet UF är etablerat och det är flera gymnasieskolor i länet som driver 
. ~-------~~ ------~---.. ~-- - --- -- . ··-

U F-företag b.La Kungsängsgymnasiet (KSG), Ösby Naturbruksgymnasium ochyå 

ABB Industrigymnasium här i Sala. Bland annat finns det idag 12 UFföretag på KSG. 

Ung Företagsamhet söker ekonomiskt stöd på 2 kr per kommuninvånare hos länets 
~.~-~-------- ""''----·--~-,.,.,, 

kommuner. Organisationen erhåller i år ekonomiskt stöd av nästan samtliga av 

Västmanlands kommuner. Sala kommun är en av få kommuner som inte stödjer 

organisationen. 

Vi anser att konceptet UF är något som ge_r -~~~d~Jl'lar:~ u~ik_Jl'l?j~~~~t ~~_testa 

driva företag samt ger det dessa ungdomar en värdefull erfarenhet inför vuxenlivet 

och framtida utmaningar samt kan UF-företag vara en del i att förbättra 

företagsklimatet i Sala Kommun. 



Med anledning av ovanstående hemställer vi att: 

Sala kommunfullmäktige beslutar att Sala Kommun skall stödja organisationen, Ung 

Företagsamhet med 2 kr per kommuninvånare. 

~~ 
Peter Molin An~eaJ Weiborn . , 
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J~v Eriksson ~ 
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Michael PB Johansson 

Allan Westin 

Sala 2012-10-29 


