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Svar på motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M), Jan-Olov Eriksson (M), Michael PB 
Johansson (M), Mathias Goldkuhl (M) och Emil Klingström (M) inkom den 29 
oktober 2013 med rubricerad motion. iviotionärerna föreslår att samtliga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun ska börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Motionärerna skriver att det är viktigt att Sala kommun genomsyras av 
entreprenörskap och företagsamhet. Idag är Företagarcentrum kommunens länk till 
näringslivet. Detta är inte tillräckligt utan kommunens arbete med näringslivsfrågor 
1nåste bli lydligcu e O t-h bredare. Se:uutiiga föt'vaitHingdf och koittor t nås te bli 
delaktiga. Det som efterfrågas är en positiv attityd och tydligare samverkan mellan 
kommunens förvaltningar och näringslivet. Kommunens förvaltningar måste ha ett 
särskilt uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i syfte att göra Sala till en kommun 
som fokuserar på jobben och näringslivet 

Företagarcentrum, kommunstyrelsens förvaltning, skolförvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen har yttrat sig över motionen. 

Företagarcentrum betonar att det är viktigt att alla förvaltningar har förståelse och 
ett bra synsätt tör vad ett fungerande näringsliv betyder tör en kommun. 

Företagarcentrum och Samhäl!sbyggnadskontoret jobbar tillsammans inom 
ExploatetirtgsforulYt för att t~anttra o1ika företagsärtrtden. Tanken är cttt dettd ska ge 
ett bra arbetssätt för att leverera en bra service i företagsärenden. 

Kommunstyrelseförvaltningen lyfter fram att det har skapats ett medborgarkontor i 
Sala kommun som erbjuder självservice, rådgivning och samhällsvägledning via 
kommunens hemsirla, kontaktcenter or h personliga hesök MP.clhorgarkontoret 
besöks och kontaktas av kommuninvånare, besökare och företagare. Flera 
servicesidor på hemsidan riktar sig direkt till företag, men även övriga tjänster kan 
till stor del utnyttjas av näringslivet redan idag. 

Kommunstyrelsen har nyligen tagit fram en digital agenda med e-strategiskt 
program för Sala kommun. Agenda och program innehåller utöver målet .. att erhjuda 
enkel, effektiv och medborgarvänlig service, en uttalad fortsatt satsning på 
bredbandsutbyggnad i hela kommunen med målet att bredbandstillgängligheten ska 
vara 100 o/o för kommunens hushåll och företag. Den digitala agendan för Sala 
kommun anger att kommuns elektroniskt lagrade information ska göras tillgänglig 
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Kommunstyrelsen 

för olika aktörer att vidareutnyttja för att bidra till utveckling av nya kommersiella 
eller ideella elektroniska tjänster. 

För att förbättra företagsklimatet har ett antal utbildningar i konsultativt 
förhållningssätt genomförts inom kommunen med stöd av länsstyrelsen, samt ett 
antal företagsträffar i samverkan med Företagarcentrum. 

Arbetet med näringslivsfrågor har alltid varit ett integrerat inslag i skolans 
verksamhet och på senare år har det fått ännu större plats. Eleverna vägleds i sina 
yrkesval genom studiebesök, företagardagar och praktikplatser, Förskolan och 
skolan har i de nya läroplanerna fått ett betydligt starkare uppdrag att arbeta med 
entreprenörie!lt lärande. I skolans värld handlar det främst om at utveckla och 
stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta ideer till 
handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att 
ta risker. 

Entreprenöriellt lärande och företagande är alltså inte synonymer: Under 2011-
2013 genomförde Sala kommun ett projekt i grundskolan, med stöd av 
LJt1~sty:relseJ1, föl' att utveckla det entreprenörieHa ldrandet. Stafkt fokus hat dä!' 
förlagts i skolorna på detta. 

Grundskolaos elever förberetis för vuxenlivet på olika säU via kontakter Lnt:U törelag 
och företagare, bland annat genom företagsbesök och utbildning i 
arbetsmarknadskunskap inför framtida gymnasie- och yrkesvaL Även 
gymnasieskolan har haft fokus på detta, och i synnerhet på kontakterna med 
ntiringslivet. ! Projektet "Framåt med !Tientorskap" erbjöds aHa elever en erfaren 
yrkesman inom arbetslivet i Sala som mentor- för att få starkare koppling till 
arbetslivet. 

Inom gymnasieskolan görs omfattande satsningar på arbetsplatsförlagt lärande med 
nära kontakter med näringslivet. Gymnasieskolan har även branschråd för att knyta 
skolan närmare arbetslivet. Att starta och driva företag hör mer hemma på 
gymnasieskolan än i grundskolan. 

Verksamhetsområdet Individ, Familj och Arbete på vård- och omsorgsförvaltningen 
arbetar för att människor inte ska hamna i utanförskap, arbetslöshet och 
bidragsbero ende. 

I arbetet med att tillämpa valfrihetssystem enligt LOV har vård- och 
omsorgsförvaltningen kontakt med företag som ansöker om deltagande. Det har 
under den tid som pågått sedan införandet av valfrihetssystem i Sala kommun inte 
varit så många företag som visat intresse för att delta i systemet men möjligheten 
finns och de iöretag som ansöker och uppt)llier villkoren i förfrågningsunderiaget 
skall godkännas och med dem ska ett avtal tecknas. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har mängder av kontakter med näringslivet och 
företag i Sala kommun och då framförallt i det arbete som görs då det handlar om 
olika insatser till enskilda individer. Exempelvis kan det handla om frågor rörande 
praktikplatser och platser för daglig verksamhet på olika företag i Sala. 
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Redovisningen visar sammantaget en mängd olika aktiviteter i Sala kommuns 
förvaltningar för att stödja och uppmuntra till ett bättre företagsklimat och intresse 
för företagande och dess betydelse för kommunens utveckling. Min bedömning är 
dock att det direkta operativa näringslivsarbetet måste skötas av Företagarcentrum. 
Den service företagen efterfrågar handlar ofta om en samordning av arbetsinsatser 
med Samhällsbyggnadskontor, teknisk förvaltning inom ramen för 
exploateringsforum. FtgC kan givetvis även vara behjälplig med att tillsammans med 
förvaltningarna initiera och driva projekt för att stärka förståelsen för företagande 
och därmed stärka positiva attityder till företag och företagsamhet. I det ingår 
givetvis de mjuka värdenas betydelse för företagande och företagsetableringar. 

Med hänvisning di! ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad 

Per O lo;,~ Rapp (S) 

Ordförande kommunstyreslen 
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FÖRETAGARCENTRUM 

2013-12-11 

Svar på motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Företagarcentrum vill ge följande kommentarer till motionen: 

SALAKOMMU . 
Kommunstvr*ens förvaltning 

l lok. 
i 

Dnr 2013/408 

1 1 

FtgC är sala kommuns näringslivsplattform. Vilket innebär att det är vi som jobbar för att skapa goda förutsättningar för nya 

och befintliga företag inom Sala kommun. 

FtgC utför genom avtal sala kommuns näringslivsarbete. Vi har också fått ökade verksamhetsmedel vilket innebär att 

kommunen lagt en prioritering på näringslivsfrågorna. 

Sala kommun är en kommun med stor företagsamhet. Hela 13,1% av den arbetsföra befolkningen ansvarar för ett företag. 

sala har ett högt nyföretagande. Ett starkt ben vad gäller service från FtgC. Enligt nyföretagarbarometern 1:a halvåret 2013 

återfinns Sala på plats 148 bland landets 290 kommuner. Fram till dags dato har 164 företag registrerats i Sala 2013. 

Entreprenörskap inom skolan i Sala har goda betyg genom sina projekt (grundskola, gymnasium) l Svenskt Näringsliv senaste 

ranking ligger sala på plats 92 av landets 290 kommuner. Det pågår också ett arbete inom förskolan med entreprenörska p. 

Själva kärnfrågan i motionen: att sala kommuns förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt uppdrag att arbeta med 

näringslivsfrågor i syfte att kunna göra Sala till en kommun som fokuserar på jobben och näringslivet. 

FtgC anser och vi tror att motionärer menar att: 

FtgC är den part som hanterar det operativa näringslivsarbetet för Sala kommun. 

FtgC arbetar tillsammans med Samhällsbyggnadskontor, Tekniska förvaltningen inom Exploateringsforum för att hantera 

olika företagsärend en. Tanken är att vi ska hitta ett bra arbetssätt mellan oss för att leverera en snabb service vad gäller 

företagsärenden. 

FtgC genomför årligen projekt vad gäller att påverka vårt företagsklimat i positiv riktning. 

FtgC anser att det är viktigt att alla förvaltningar har förståelse och har ett bra synsätt för vad ett fungerande näringsliv 

betyder för en kommun. 

Vård- och Omsorg samt Skola har i allra högsta grad beröringspunkter med näringslivet. Flyttar företag hit så innebär det att 

man tittar på en helhetsbild vad gäller kommunen och dess attraktivitet. 

Bland Salas medborgare finns självklart våra företagare som invånare. Därmed anser FtgC att alla vi som arbetar för Sala 

kommun måste sträva mot att ha ett gott kundbemötande. 

Vid ett antal tillfällen under en 5-årsperiod har genomförts utbildningar i konsultativt förhållningssätt bland tjänstemän inom 

bygg, miljö, hälsa, tekniska, information samt FtgC medarbetare för att ha ett gott kundbemötande. Det är möjligt att även 

tjänstemän från vård o omsorg samt skola ska deltaga vid sådana utbildningar med tanke på att näringslivsfrågorna går som 

en röd tråd på tvären genom alla förvaltningar. 

l~l· !!~~t~ A'/' 
När ngslivschef 
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REMISS 

Skolförvaltningens arbete med näringslivsfrågor 

BAKGRUND 
Moderaterna i Sala har i en motion till fullmäktige yrkat att uppdra till samtliga 
förvaltningar och kontor i Sala kommun att börja arbeta med näringslivsfrågor. 

Med anledning av motionen har kommunstyrelseförvaltningen efterfrågat 
tjänstemannayttranden från samtliga tre förvaltningar. 

YTTRANDE 
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REMISS 
BEN NY WETTERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

Skolförvallningens !Jedömning är atl arbete med näringslivsfrågor alltid har varit ett 
integrerat inslag i skolans verksamhet och att detta på senare år fått ännu större 
plats. Det hindrar inte att det finns ytterligare steg att ta, för att förbättra detta. 

Inom skolan har studie- och yrkesvägledarna en viktig roll i kontakten med det 
lokala näringslivet Eleverna vägleds i sina yrkesval bland annat genom studiebesök, 
företagardagar och praktikplatser. Förskolan och skolan har också i de nya 
läroplanerna fått ett betydligt starkare uppdrag att arbeta med entreprenörie!lt 
lärande. 

skolverkets definition: "Entreprenöriellt lärande innebär att 
utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, 
ansvar och omsatta ideer tiil handling. Det handlar om att utveckla 
nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. 

Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta 
beslut, kommunicera och samarbeta. Att vara entreprenöriell ocb 
företagsam är samma sak Det betyder att ta tillvara möjiigheter och 
förändringar samt att utveckla och skapa värden- personliga, 
kulturella, sociala eller ekonomiska." 

Entreprenöriellt lärande och företagande är alltså inte synonymer, men begreppen 
är ändå nära besläktade med varandra. 

Under 2011-2013 genomförde Sala kommun ett projekt i grundskolan, med stöd av 
Länsstyrelsen, för att utveckla det entreprenöriella lärandet Starkt fokus har därför 
lagts i skolorna på detta. 

Grundskolans elever förbereds för vuxenlivet på olika sätt via kontakter med företag 
och företagare, bland annat genom töretagsbesök och utbildning i 
arbetsmarknadskunskap, inför framtida gymnasie- och yrkesvaL 

Även gymnasieskolan har haft fokus på detta, och i synnerhet på kontakterna med 
näringslivet I Projektet "Framåt med mentorskap" erbjöds samtliga elever någon 



skolförvaltningen 

erfaren yrkesman inom arbetslivet i Sala som mentor- för att få starkare koppling 
till arbetslivet och dess villkor. 

Inom gymnasieskolan görs omfattande satsningar på arbetsplatsförlagt lärande med 
nära kontakter med näringslivet. Gymnasieskolan har även branschråd för att knyta 
skolan närmare arbetslivet. 

Förvaltningen har inventerat viktiga utvecklingsområden för att stödja eleverna att 
komma i arbete eller fortsatta studier. Ett sådant viktigt område berör nyanlända, 
där ansträngningarna måste h !i mycket större för att öppna möjligheterna att tidigt 
få kontakt med närings- och arbetsliv. 

Förvaltningen har nyligen tillsatt en ny tjänst som biträdande skolchef som har 
mycket erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och betydelsen av kontakter med 
näringslivet. 

Förvaltningen ser det också som viktigt att ytterligare fördjupa frågor kring det 
entreprenöriella lärandet, för att stärka ungdomarnas initiativförmåga och 
företagsamhet. Det kan ske på många olika sätt. Dels behöver skolan bli ännu mer 
öppen för den omvärld där eleverna senare skall verka. Men de behöver också 
möjlighet att få pröva och utveckla sina olika talanger, exempelvis genom att 
praktiskt arbeta 1ned. u lika kulluryttl"ingar och u l vecklas efler var och ens fUnuåga. 

Den trots allt mest avgörande frågan är att vi har en utbildning av högsta k;alitet 
där alla anstallria har höga förväntningar och vet att vi kan få a.lla barn och elever att 
lyckas. 

Sala kommun är ett föredöme när det gäller skolans arbete och syn på 
entreprenörskap och näringslivskontakter. Det finns skäl att arbeta för att den 
bilden blir tydligare och att vi på så sätt får ytterligare draghjälp alt vässa oss inom 
dessa områden. 

j uneAnn Wincent 

Skolchef 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Klas-Göran Gidlöf Ink. 2014 -02- 1 o 
Diarlenrzor4 /l}? /Aktbllaga 3 llpb: 

Yttrande ang. Motion om arbete med näringslivsfrågor. 

Motionärerna påpekar inledningsvis att det är av vikt att arbeta för att människor 
inte hamnar i utanförskap, arbetslöshet och bidragsbero ende. Hela verksamhetsom
rådet Individ, Familj och Arbete, där exempelvis Arbetsmarknadsenheten ingår, 
inom förvaltningen har som huvudsakligt uppdrag att arbeta just med detta i en
skilda ärenden tillsammans med personer med olika grader av svårigheter att få en 
fast förankring på arbetsmarknaden. 

Sedan 2012-03-01 tillämpas valfrihetssystem enligt LOV, Lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem i Sala kommun och brukaren ges därmed möjlighet att välja utfö
rare av serviceinsatser (tvätt, städning och inköp)inom hemtjänst som beviljats 
utifrån socialtjänstlagen. 

Med valfrihetssystem avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den 
leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt 
och tecknat avtal med. 

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. 

Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han 
uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. 

Vård- och omsorgsnämnden erbjuder sedan 2012-03-01 utförare som önskar be
driva hemtjänst i form av serviceinsatser att ansöka om att få delta i ett valfri
hetssystem. 

Utförare som utför serviceinsatser har möjlighet att ansöka om att delta och kravet 
från kommunens sida är att utföraren är beredd att utföra insatser i samtliga delar 
av kommunen. 

I detta arbeta med att tillämpa valfrihetssystem enligt LOV har förvaltningen kon
takt med företag som ansöker om deltagande. Det har under den tid som pågått 
sedan införandet av valfrihetssystem i Sala kommun inte varit fråga om att så många 
företag visat intresse för att delta i systemet men möjligheten finns och de företag 
som ansöker och uppfyller villkoren i förfrågningsunderlaget skall godkännas och 
med dem ska ett avtal tecknas. 

sala kommun Besöksadress: Fredsgatan 23 
Växel: 0224-74 70 00 

Klas-Göran Gidlöt 
Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

Box 304 
733 25 Sala 

Fax: 0224-192 98 
vard. och .omsorgsforvaltningen@ sa la. se 
www.sala.se 

kl as-go ra n .gi dlof@sa la.se 
Direkt: 0224-74 9011 



Vård- och omsorgsförvaltningen 

Inom ramen för valfrihetssystem enligt LOV finns också möjligheter för nystartade 
företag att ansöka om deltagande och efter ett godkännande starta verksamhet och 
utföra de insatser som valfriheten omfattar. 

Här är det av vikt att förvaltningen för sin del ger ett korrekt och gott bemötande i 
de kontakter som i detta sker med företrädare för olika företag. Förvaltningen har 
till en del också många olika kontakter med näringslivet i Sala kommun i allt det 
arbete som görs då det handlar om olika insatser till enskilda individer. Exempelvis 
kan det handla om frågor rörande praktikplatser och platser för daglig verksamhet 
på olika företag i Sala. 

Naturligtvis har Vård- och omsorgsförvaltningen mängder av andra kontakter med 
näringslivet och företag på orten i sin dagliga verksamhet men dock har inte förvalt
ningen som sitt huvudsakliga uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor men ska i 
alla sina kontakter med företag på olika sätt alltid ge dess företrädare ett korreh'i: 
och gott bemötande. 

För Vård- och omsorgsförvaltningen 

Klas-Göran Gidlöf, enhetschef 
Enheten för information, stöd och utredning 
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VITRAN DE 

Ink. 2014 -01- l '5 

YTTRANDE 

Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

lrmr!anr 
2\J 

Moderaterna i Sala har inkommit med en motion där de anser att Sala kommuns 
förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt uppdrag att arbeta med 
näringslivsfrågor. Syftet är att göra Sala till en kommun som fokuserar på jobben 
och näringslivet. Motionen föreslår att kommunfullmäktige skall besluta att uppdra 
till samtliga förvaltningar och kontor i Sala kommun att börja arbeta med 
näringslivsfrågor. 

l dag finns uppdrag för kommunens förvaltningar i reviderad strategisk plan för 
2014-2016. Inför arbetet med de strategiska planerna beslutar kommunstyrelsen 
om gemensamma planeringsförutsättningar (GPF)och ger direktiv inför 
nämndsarbetet med de strategiska planerna. Den strategiska planen är 
kommunfullmäktiges styrdokument där anges mål och resurser för nämndernas 
arbete. Med utgångspunkt från del! strategis!<.a planen arbetar närnnderna fram 
förslag till verksamhetsplan er, där nämnderna konkretiserar de 
kommunövergripande strategierna och målen till verksamhetsmåL 
Verksamhetsplanerna är tillika en återrapportering till kommunfullmäktige hur man 
avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. l dessa dokument finns beskrivningar för hur 
kommunens verksamheter skall bedrivas. 

Sala kommun har i sin nya organisation fokuserat på att förbättra 
medborgarvänlighet, tydlighet och effektivitet i den kommunala verksamheten. 

Ett Medborgarkontor har skapats i Sala kommun som erbjuder självservice, 
rådgivning och samhällsvägledning via vår hemsida, via vårt kontaktcenter och vid 
personliga besök på vårt kontor i kommunhuset Kontoret besöks och kontaktas av 
kommuninvånare, besökare och företagare. 

MEDBORGARKONTORETS_TJÄNSTER 

• Självservice 

• Boka rådgivning och vägledning 

Bygglovsrådgivning 

Energirådgivning 

KnnsumPntrådgivning 

Budget- och skuldrådgivning 

Övrig information och service 

• Kontaktcenter 0224-7 4 70 00 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 SO 

lnformation@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

!nformatl on se nheten 
ande rs. johanssan @sa la .se 

Direkt: 0224-74 78 07 



~SALA 
~KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Kommunens Självservice innehåller idag cirka 170 servicesidor för kommunala 
tjänster. Servicesidorna innehåller information om tjänsten, formulär och blanketter 
för ansökan och anmälan direkt samt kontakt till ansvarig handläggare . Tjugofem 
Självservicetjänster riktar sig direkt till företag, men även övriga tjänster kan till 
stor del utnyttjas av näringslivet redan i dag. Det finns även möjlighet att boka tid 
för rådgivning och vägledning om Bygglov och Energirådgivning. 

Kommunstyrelsen har därtill nyligen tagit fram en Digital agenda med e-strategiskt 
program för Sala kommun. Agenda och program innehåller utöver målet att erbjuda 
enkel, effektiv och medborgarvänlig service en uttalad fortsatt satsning på 
bredbandsutbyggnad i hela kommunen med målet att bredbandstillgängligheten ska 
vara 100 procent för kommunens hus håll och företag. Den digitala agendan för Sala 
anger också att kommunens elektroniskt lagrade offentliga information ska göras 
tillgänglig för olika aktörer att vidareutnyttja för att bidra till utveckling av nya 
kommersiella eller ideella elektroniska tjänster. 

För att förbättra företagsklimatet har ett antal utbildningar i konsultativt 
förhållningssätt genomförts inom kommunen med stöd från länsstyrelsen. Samt ett 
antal företagsträffar i samverkan med Företagarcentrum. 
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Motion om att börja arbeta med näringslivsfrågor 

Vi Moderater tror på ett Solo där allo som vill och kon arbeta hor ett jobb att gå 

till, ett Sala som låter alla komma till sin rätt. Vi tror på ett Sala som fortsätter 

framåt med en tydlig arbetslinje, som inte styrs till utanförskop och bidragslinje. 

Frågan om jobben är för oss Moderater avgörande för hur Sala kommer att 

utvecklas. Jobb är inte något som skopas av politiker utan jobb skapas av 

människor som tror och vågor att arbeta för sina ideer. Det är därför viktigt att 

Sala erbjuder goda förutsättningar för företagande. 

Salo sko vara en kommun som genomsyras av entreprenörskap och företagsamhet. 

För att uppnå det krävs det en positiv attityd och tydligare samverkan mellan 

förvaltningar, förvaltningskontor och näringslivet. Idag har Företagscentrum rollen 

att vara kommunens länk med näringslivet. Företagscentrum fyller en viktig funktion 

men det räcker inte. Kommunens arbete med näringslivsfrågor måste bli tydligare 

och bredare. Det måste ske genom ett arbete där somtliga av kommunens 

förvaltningar och kontor är delaktiga och verksamma. 

Därför anser vi att Sala kommuns förvaltningar och kontor måste ha ett särskilt 

uppdrag att arbeta med näringslivsfrågor i syfte att kunna göra Sala till en 

kommun som fokuserar på jobben och näringslivet. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att fullmäktige beslutor att 

Att uppdra till samtliga förvaltningar och kontor i Salo Kommun att börja arbeta 

med näringslivsfrågor. 



Peter Molin 

lLtrk# /lr';cfv-------
Michael PB J~Kansson 

Afr, __ . 
Math~ 

Tjänstgörande ersättare 


