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novkf29

Motion om utbildning av kommunala företrädare för att öka
kunskapen om vad som efterfrågas av entreprenörer och
småföretagare
Lennart Lindström, för centerpartiet, anför följande i motion.
Nya företag och entreprenörskap är en viktig förutsättning för morgondagens
välfärdssamhälle. Det är därför viktigt att politiker och ledande tjänstemän
har kunskap om entreprenörskapets villkor och då speciellt i förhållande till
offentlig förvaltning.
Västra Götalandsregionen har med en förstudie som grund där man tittat på
nationella och internationella exempel på hur offentlig förvaltning kan
underlätta för entreprenörskap och företagande, framgångsrikt genomfört
utbildning av kommunala företrädare under mottot: ”Den företagsamma
förvaltningen”.
Vi yrkar att Luleå kommun genomför denna utbildning efter modell från
Västra Götalandsregionen.
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
PERSONALKONTORETS OCH UTVECKLINGSKONTORETS YTTRANDE

Sammanfattning av förstudien ”Den företagsamma förvaltningen”
I förstudien presenteras ett antal olika exempel på offentliga strategier eller
insatser som syftar till att öka entreprenörskap.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2006-12-18

266

600

Kommunstyrelsen

2006-12-04

241

579

Arbets- och personalutskottet

2006-11-13

236

497

novkf29b
1. Privatiserad kommunal verksamhet.
2. Supportorganisationer i kommunal regi, eller annan variant, för att stödja
och marknadsföra det lokala näringslivet.
3. One Stop Shop.
4. Samordnad kommunal strategi för underlättande av företagande.
5. Samordnad regional eller nationell strategi
6. Entreprenörutbildningar för offentliga organisationer.
Utbildningsprogram som syftar till att skapa en mer entreprenöriell attityd
och kultur. Exempel på program och pedagogiska koncept finns t ex i
Kanada och Singapore.
I förstudien förespråkas två huvudspår:
1. Att bygga mer sammanhängande modeller med utgångspunkt från
verklighet och forskning.
2. Att införa ett pedagogiskt koncept och utbildningspaket som är format för
(svensk) kommunal verksamhet (se ovanstående exempel nr 6).
Utbildning av kommunala företrädare
Västra Götalandsregionen byggde sitt utbildningskoncept ”Den
företagsamma förvaltningen” på huvudspår 2 och valde att utforma och
införa entreprenörskapsutbildningar för offentlig förvaltning. Konceptet är
framtaget av Västra Götalandsregionen i samarbete med NUTEK. En
utbildningsomgång är genomförd med 130 deltagare från sju kommuner i
Västra Götaland. Ytterligare en utbildningsomgång kommer att genomföras i
8 kommuner i regionen. Hälsingland har genomfört en utbildningsomgång
och i Skåne pågår en utbildning.
Utbildningens innehåll mm
Utbildningsprogrammet genomförs i tre steg och omfattar nyckelpersoner i
kommunerna. Innehållet har 5 grundmoment:
• vetenskaplig grund
• entreprenörskapsövningar
• erfarenhetsutbyte med egna företagare
• framgångskommuner visar vägen
• reflektioner över och handlingsplan för den egna verksamheten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2006-12-18

266

601

Kommunstyrelsen

2006-12-04

241

580

Arbets- och personalutskottet

2006-11-13

236

498

novkf29c
Utbildningen bygger på tre steg och omfattar i kronologisk ordning centrala
nyckelpersoner, övriga nyckelpersoner och aktiviteter i hela organisationen.
Omfattningen är för den yttersta ledningen (ca 10 personer) 5 dagar. För
övriga nyckelpersoner (ca 40) är omfattningen 4 dagar. Senare mynnar
utbildningen i praktiska aktiviteter och insatser i organisationen.
Kostnaderna beräknas till ca 7 000 kr per deltagande person exkl. logi,
arbetstid mm.
Västra Götalandsregionens försök har visat på goda effekter av samordnade
utbildningsinsatser för närliggande kommuner.

Förslag till företagsamhetsutbildningar i Luleå
Föreslagen utbildning syftar till att öka kunskapen om företagandets och
entreprenörskapets villkor och behov i relation till kommunal verksamhet.
Utbildningen ska leda till insatser som gör att kommunala förvaltningar blir
mer effektiva gentemot företagare och entreprenörer. Målgruppen bör vara ett
begränsat antal utvalda nyckelpersoner, tjänstemän och politiker och
genomföras i enlighet med Västra Götalandsmodellens tre steg.
Personal- och utvecklingskontoren föreslår
• att motionen bifalls
• att Kommunförbundet Norrbotten vidtalas för att samordna intresserade
kommuners deltagande
• att personal- och utvecklingskontoren gemensamt svarar för Luleå
Kommuns engagemang i frågan
• att Kommunstyrelsen bidrar till finansiering av den förhållandevis dyra
utbildningen för att förvaltningar/styrelser/nämnder ska ha möjlighet att
delta, 350 tKr.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf
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Kommunfullmäktige

2006-12-18

266

602

Kommunstyrelsen

2006-12-04

241

581

Arbets- och personalutskottet

2006-11-13

236

499

novkf29d
LULEÅ NÄRINGSLIV ABs YTTRANDE
Allmänt
Luleå Näringsliv AB (LNAB) har som huvuduppgift att verka för ett förbättrat
näringslivsklimat i Luleå. Definitionsmässigt utgörs en stor del av
företagsklimatet av umgänget mellan kommunala företrädare och deras
motsvarigheter i näringslivet. LNAB genomför bland annat ett stort antal
företagsbesök tillsammans med ledande politiker och företrädare för de olika
förvaltningarna i Luleå kommun. Ett webbaserat informationssystem med
åtkomstmöjlighet för såväl näringsidkare som kommunala tjänstemän utgör
också en del av LNAB:s satsningar inom området.
Projektverksamheten vid LNAB styrs också av de sk branschråden som är
sammansatta av representanter för näringsliv, kommun och universitet. Allt
detta i syfte att förbättra kunskapen hos näringslivet om den kommunala
verksamheten och vice versa.
LNAB är genom en överenskommelse med Luleå kommun den part som
aktivt ska lotsa in nya företag till kommunen. Det är i det arbetet av största
vikt att det finns en förståelse hos de kommunala handläggarna om de
betingelser som gäller för dessa företag.
Motionen
Lennart Lindström anför i sin motion att morgondagens välfärdssamhälle
kräver kunskap om entreprenörskapets villkor hos företrädare för offentlig
förvaltning. LNAB instämmer i detta.
LNAB har också haft möjlighet att översiktigt ta del av den förstudie som låg
till grund för den utbildning som genomfördes i Västra Götaland och funnit
den väl lämpad som modell för en motsvarande utbildning i Luleå. LNAB är
också välvillig till att delta i planerandet och genomförandet av utbildningen,
allt i syfte att säkerställa att eventuella skillnader i krav och förväntningar från
entreprenörer och småföretagare i Luleå jämfört med andra delar av landet
beaktas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2006-12-18

266

603

Kommunstyrelsen

2006-12-04

241

582

Arbets- och personalutskottet

2006-11-13

236

500

novkf29e
Luleå Näringsliv föreslår därför att
motionen bifalles
Luleå Näringsliv AB bereds möjlighet att delta i planeringen av
utbildningen.
Karl Petersen föreslår med instämmande av Maria Salmgren att
motionen bifalles
kommunen rekommenderar Kommunförbundet Norrbotten att
arrangera och erbjuda länets kommuner en utbildningssatsning med
ovanstående innehåll.
Börje Lööw föreslår att ärendet remitteras till partigrupperna.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla motionen

-

kommunen rekommenderar Kommunförbundet Norrbotten att
arrangera och erbjuda länets kommuner en utbildningssatsning med
ovanstående innehåll

_____
Camilla Hansen, Maria Salmgren, Conny Sundström, Ylva Strutz, Margaretha
Lindbäck och Annika Eriksson yrkar bifall till motionen enligt arbets- och
personalutskottets förslag.
Börje Lööw yrkar bifall till motionen enligt personal- och utvecklingskontorens yttrande, avsnittet ”Förslag till företagsamhetsutbildningar i
Luleå”.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
bifalla motionen enligt arbets- och personalutskottets förslag.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2006-12-18

Paragraf

266

Sida

603b

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
novkf29f
Göran Thyni yrkar avslag på motionen.
Nina Berggård yrkar bifall till motionen enligt personal- och utvecklingskontorens yttrande, avsnittet ”Förslag till företagsamhetsutbildningar i
Luleå”.
Camilla Hansen, Mattias Karlsson, Conny Sundström, Annika Eriksson, Ylva
Strutz, Karl Petersen och Dan Ankarholm yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla motionen

-

kommunen rekommenderar Kommunförbundet Norrbotten att
arrangera och erbjuda länets kommuner en utbildningssatsning med
ovanstående innehåll.

Nina Berggård och Jonas Brännberg reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

