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§ 54 Motion om att utreda förutsättningarna för kommunen eller an

nan aktör att starta företagshotell för våra företagare i kommunen 

Justerandes sign 

INLEDNING 
Motionen väcktes den 28 augusti 2017 av Ulrika Spårebo (SJ och handlar om att ut
reda förutsättningarna för kommunen eller annan aktör att starta företagshotell för 
våra företagare i kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 /4 7 /1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 /4 7 /2, Yttrande från näringslivskontoret 
Bilaga KS 2019/47 /3, Motion från Ulrika Spårebo (S) 

Ledningsutskottets beslut 2019-03-20, § 58 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (CJ yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse motionen besvarad. 

Ulrika Spårebo (SJ yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifalla motionen 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på ledningsutskottets förslag och på Ulrika Spårebos 
(SJ yrkande och finner Ulrika Spårebos yrkande bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

wJ 
Utdragsbestyrkande 

.. 
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2019-03-20 

22 (41) 

Dnr 2017 /1068 - 0 

Motion om att utreda förutsättningarna för kommunen eller 
annan aktör att starta företagshotell för våra företagare i 
kommunen 

INLEDNING 
Motionen väcktes den 28 augusti 2017 av Ulrika Spårebo (S) och handlar om att 
utreda förutsättningarna för kommunen eller annan aktör att starta företagshotell 
för våra företagare i kommunen. 

Beredning 
Bilaga KS 2019 / 4 7 /1, Svar på motion från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2019 / 4 7 /2, Yttrande från näringslivskontoret 
Bilaga KS 2019/47 /3, Motion från Ulrika Spårebo (S) 

Yrkande 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar, 
att anse motionen besvarad. 

Glenn Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 
att bifalla motionen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och Glenn Anderssons (S) 
yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 

I U<d,agsbes<yckaode 
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2019-03-13 

DIARIENR: 2017/1068 

Svar på motion om att utreda förutsättningarna för kommunen 
eller annan aktör att starta ett företagshotell för våra företagare i 
kommunen 

Ulrika Spårebo (S) inkom den 28 augusti 2017 med rubricerad motion. 
Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta 
ett företagshotell antingen i kommunens regi eller med annan aktör. 

Motionären skriver att företagshotell är lokaler som nyttjas av flera olika företag 
tillsammans. Ofta rör det sig om småföretag eller enskilda firmor. Hyran är ofta låg 
då man delar på utrymmen som konferensrum och möteslokaler- Många företag på 
ett och samma ställe skapar också ett nätverk som ofta leder till nya arbetsuppdrag 
för de inblandade. Fler och fler städer satsar på företagshotell som antingen drivs av 
kommunen eller annan aktör. Då hyran kan hållas nere främjar företagshotell en 
kreativ miljö för främst små företag i kommunen. 

Motionen har remitterats till Näringslivskontoret för yttrande. 

I yttrandet framgår att ett företagshotell är ett mycket bra förslag för att tillgodose 
de små företagarnas önskemål och ge dem möjlighet att bland annat nyttja 
varandras erfarenheter och kunskaper. Dessutom finns det stora möjligheter sänka 
kostnader fört ex IT-system. En ännu större fördel är möjligheten till delade 
gemensamma ytor såsom konferens, sammanträdesrum och gemensam 
fika/lunchyta där erfarenhetsutbyte sker i allra högsta grad. 

Näringslivskontoret föreslår att möjligheten att få företagsaktörer som kommunen, 
Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF och andra aktörer att ha 
en gemensam yta i samma lokal för att finnas till hands för frågor, utbildning och 
utveckling undersöks. I detta finns också stora möjligheter att få in Agenda 2030 i 
arbetet/utvecklingen. Genom en gemensam yta för företagare och aktörer kan man 
på ett tidigt stadium få in arbetet med hållbar utveckling i enlighet med de 17 
globala målen i Agenda 2030. Detta skulle medverka till att Sala går i täten för det 
utvecklingsarbetet. 

Sedan Näringslivskontoret skrev sitt svar så har privata aktörer visat intresse för att 
skapa ett företagshotell, eftersom det finns en efterfrågan på sådana lokaler. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 

733 25 Sa la 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växe l: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sa la.se 
www.sa la.se 

Anders Wigelsbo 
Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala. se 

Direkt: 0224-74 7100 



Kommunstyrelsen 

Planerna är relativt långt framskridna, och ärendet hanteras av flera kommunala 
instanser genom den så kallade lotsprocessen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 

2019-03-13 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Mats Hedman 

YTTRANDE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2018 -02- 0 8 
Aklblla a 

L 
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2018-02-08 

YTTRANDE 

Motion 2017 /1068 - Utreda förutsättningar för kommunen eller annan aktör 
att starta ett företagshotell för våra företagare i kommunen. 

BAKGRUND 
Rubricerad motion har inkommit från Ulrika Spårebo (S) 

Motionären yrkar; 

• att utreda möjligheten för småföretag och enskilda företag att vistas tillsammans i 

företagshotell och därmed få ekonomisk vinning såväl som ökade möjligheter till skapade 

affärer och kontinuerlig utveckling. 

YTTRANDE 

Ett företagshotell är ett mycket bra förslag för att tillgodose de små företagarnas önskemål och ge 
dem möjlighet att bl.a. tillsammans nyttja varandras erfarenheter och kunskaper. Dessutom finns 
det stora möjligheter till att lägre kostnader som tex. IT-system m.m. 
En ännu större fördel är möjligheten till delade gemensamma ytor såsom konferens-, 
sammanträdesrum och en gemensam fika/lunchyta där affärer och utveckling sker i högsta grad . 
Detta utifrån den egna erfarenhet jag har från expectrum där flera företag och aktörer finns 
tillsammans under samma tak www.expectrum.se 

Vad som också kan/bör undersökas i samma stund för att göra bäst nytta för skattepengen är att se 
över möjligheten att få företagsaktörer såsom Näringslivskontoret, Arbetsförmedling, Svenskt 
Näringsliv, Företagarna, LRF och andra aktörer att ha en gemensam yta i samma lokal för att finnas 
till hands för frågor, utbildning och utveckling. 

Här finns också stora möjligheter att få Agenda 2030 på kartan: 
De 17 globala målen för hållbar utveckling. Genom en gemensam yta för företagare och aktörer så 
kan vi på ett tidigt stadie få miljön att andas Agenda 2030 som då kommer leda till att Sala som går i 
täten för det utvecklingsarbetet. 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 

Ja en utredning vore bra för Sala med förutsättningen att det avsetts resurser och ekonomi. En 
investering nu skulle ge valuta längre fram. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyre lsens fö rva ltning 
Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0 224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 

kommun .info@sa la.se 

www.sa la.se 

Mats Hedman 
Näri ngs livschef 

mats. he dman@sa la.se 

Di rekt : 0224-74 76 01 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunfullmäktige I 

Sala kommun 

MOTION 

Väckes av: Ulrika Spårebo (S) 

lnk. 2017 -08- 2 8 

Utreda förutsättningarna för kommunen eller annan aktör att starta ett företagshotell för våra 

företagare I kommunen. ' 

Företagshotell är lokaler som nyttjas av flera olika företag tillsammans. Ofta rör det sig om 

småföretag eller enskilada firmor. Hyran är ofta låg då man delar på utrymmen som konferens rum 

och möteslokaler. Många företag på ett och sammaställe skapar också ett nätverk som ofta leder till 

nya arbetsuppdrag för de inblandade. 

Fler och fler städer satsar på företagshotell som antingen drivs av kommunen eller annan aktör. Då 

hyran kan hållas nere så främjar företagshotell en kreativ miljö för främst små företag i kommunen. 

Sala är en kommun med ca 2500 företagare. Ett näringsliv med många företagare är viktigt för Sala 

kommun utifrån flera perspektiv. De bidrar till sysselsättning som i sin tur ger ökade skatteintäkter till 

kommunen. Av dessa ca 2500 företag så är 70 % enmansföretag, 20 % har 1-4 anställda och 5 % har 

5-9 anställda. 

I Halmstad är fullbokade We Space det nyaste och största företagshotell et. Mannen bakom 

uppstarten har som ambition att höja sitt företagshotell till något mer genom att låna ut 

konferensrum och möteslokaler till kommunens näringsliv, men också fixa nätverksträffar till de 

företagare som jobbar hemma. Genom gemensamma frukostar m.m. Kontakter, information och 

nätverk är värt jätte mycket. Företagshotell kan också hjälpa företag att växa I 

t. 



Il 

Vi socialdemokrater vill gärna att våra företag har möjlighet att växa och är då företagshotell en väg 

att gå så vill vi utreda förutsättningarna för det . 

. Jag föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Att 

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett företagshotell antingen 

i kommunens regi eller med annan aktör. 

Att utredningen presenteras senast 31 januari 2018 till kommunstyrelsen. 

Sala 28 augusti 2017 

' 
~~~~ 
Ulrika Spårebo (S) 




