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Sala kommuns framtida näringslivsarbete

INLEDNING
Sedan tio år har Sala kommuns operativa näringslivsarbete utförts av Företagar-
centrum ekonomisk förening. Företagarcentrum startade som ett UE-projekt 2004

7 med medfinansiering från Sala kommun och övergick till ordinarie verksamhet
2007. Uppdrag och ersättning för att utföra Sala kommuns operativa näringslivsar-
bete regleras via avtal. innevarande avtalsperiod löper fram till årsskiftet
2016/2017.

Beredning
Bilaga KS2016/189/1, skrivelse
Ärendet föredras av kommunchef jenny Nolhage

Yrkanden

HannaWestman (SBÄ)yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
an inrätta ett nytt Näringslivskontor fr o m den 1januari 2017 som en del av Sala

kommuns förvaltning

m som en konsekvens av detta, ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum

ekonomisk förening med uppdrag att svara för Sala kommuns operativa näringslivs-

verksarnt, samt

g uppdra till kommunchef jenny Nolhage att inrätta och bemanna det nya Närings-

livskontoret, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till prioritering

av näringslivsfrågorna i kommunen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ät inrätta ett nytt Näringslivskontor fr o m den 1januari 2017 som en del av Sala

kommuns förvaltning

g som en konsekvens av detta, ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum

ekonomisk förening med uppdrag att svara för Sala kommuns operativa näringslivs-

verksamt, samt

a_t'_t_uppdratill kommunchef jenny Nolhage att inrätta och bemanna det nya Närings-

livskontoret, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till prioritering
av näringslivsfrägorna i kommunen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkand e
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Sedantio år har Salakommuns operativa näringslivsarbete utförts av Företagarcentrum ekonomisk
förening. Företagarcentrum startade som ett EU-projekt 2004 med medfinansiering från Sala
kommun och övergick till ordinarie verksamhet 2007. Uppdrag och ersättning för att utföra Sala
kommuns operativa näringslivsarbete reglerasvia avtal. Innevarandeavtalsperiod löper fram till
årsskiftet 2016/2017.

Företagarcentrum har bedrivit ett framgångsrikt arbete som rönt uppmärksamhet såväl nationellt
som internationellt. Det har fått stå modell för ett nytt sätt att bedriva lokalt näringslivsarbete i
samarbete mellan kommunen och det privata näringslivet och dessorganisationer. Under åren har

ocksåmycket goda resultat kunnat uppvisas,bland annat när det gäller nyföretagande och kvinnors
företagsamhet.

Även om modellen i sig och arbetet har varit framgångsrikt är det nu dagsför förändring och att sätta
fokus på och förstärka Salakommuns näringslivsarbete. Vi behöver ytterligare underlätta
kontakterna mellan Salakommun och desstjänstemän och företagen, såväletablerade som nya
företag.

Ett nytt näringslivskontor för Salakommun bör inrättas som en del av den kommunala förvaltningen.
Det innebär att inget nytt avtal tecknas mellan Salakommun och Företagarcentrum ekonomisk
förening när avtalet löper ut vid årsskiftet.

Näringslivskontoret bör inrättas från och med den 1januari 2017 med en successivövergång av
uppgifter och åtaganden från Företagarcentrum ekonomisk förening till Salakommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens

beslutar

att inrätta ett nytt Näringslivskontor från och med den 1januari 2017 som en del av Sala
kommuns förvaltning,

att som en konsekvensav detta ej teckna något nytt avtal med Företagarcentrum
ekonomisk förening med uppdrag att svara för Salakommuns operativa
näringslivsverksamhet, samt

att uppdra till kommunchef Jenny Nolhage att inrätta och bemanna det nya
Näringslivskontoret, samt att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till
prioritering av näringslivsfrågorna i kommunen.

Carola Gunnarsson


