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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 företagssamhet) 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 
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Motion angående kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland. ' 

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 k_o__nceptet, UngtFöretagande 

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

UF-företag b.l.a Kungsängsgymnasiet (KSG), Ösby Naturbruksgymnasium och_på 

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 g~r ungdomar en unik möjlighet att testa 

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

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

företagsklimatet i Sala Kommun. 
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Med anledning av ovanstående hemställer vi att: 

Sala kommunfullmäktige beslutar att Sala Kommun skall stödja organisationen, Ung 

Företagsamhet med 2 kr per kommuninvånare. 
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