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Medborgarförslag om etablering av WTCA i Luleå
Robert Åkerström anför följande i ett medborgarförslag.
Efter ett studiebesök hos Anders Berner World Trade Center i Nice förra året
fick jag en idé där Luleå eller annan stad i Norrbotten skulle kunna få stora
fördelar om WCT skulle etablera ett satellitkontor någonstans i vår region. En
annan politiker i en stad är tillfrågad och intresse fanns men inget hände. Om
inte de var intresserade så ska Luleå ta det som kommer att bidra till stadens
tillväxt.
Det är därför jag här lämnar ett medborgarförslag som bör hanteras i det
snabbaste för om man skulle lyckas med det så kan ett intressant snack med
Norrporten och Folketshusförening göras att detta satellitkontor skulle
etableras på tomterna mitt i stan med ett samarbete där vi även skapar WTCtorget i det tidigare diskuterade förslaget om en torg/park i Luleå centrum
som skapar öppenheten och nya tankar i staden som kan kopplas mot andra
stora städer, ex New York, Stockholm. Om inte dessa skulle vara av ett
intresse och WCT är det så kan de köpa tomterna och anlägga alla dessa delar
så att alla blir nöjda.
Satellitverksamhet är något vanligt hos WCT där man får ansöka om ett
sådant. Det borde om nått vara en bra aktivitet i Luleå där många affärsbyten
kommer att genomföras. Mer om detta fås om man stämmer träff med Anders
Berner för att visa intresse.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
_____

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret menar att World Trade Center är ett starkt internationellt
varumärke, och att det i större städer fyller en viktig funktion som nod för
internationell handel. En etablering av ett WTC-kontor i Luleå skulle kunna ha
en positiv effekt för internationell handel i regionen.
En satsning för att etablera ett WTC-kontor måste dock vägas mot de
strukturer som redan finns. I Luleå finns en rad organisationer och initiativ
som syftar till att främja internationell handel och utländska investeringar i
Luleåregionen. Följande är kanske de mest centrala: Norrbottens
Handelskammare, Exportrådet, Luleå Näringsliv AB, Aurorum Science Park,
North Sweden Data Center Location AB, Invest in Norrbotten och Nordic
Business Link. Utvecklingskontorets bedömning är att det i Luleåregionen
finns en bra struktur för att främja internationella affärer. Det är dock
nödvändigt att ständigt utvärdera och utveckla det sätt som regionen arbetar
med denna viktiga aspekt av näringslivsutveckling.
Mot bakgrund av att det finns goda stödstrukturer menar utvecklingskontoret
emellertid att en satsning på ett WTC-kontor i Luleå i nuläget inte bör
prioriteras.

LNABs yttrande
Norrbottens Handelskammare och Luleå Näringsliv AB är i grunden positiva
till alla initiativ som ökar regionens företags möjligheter att nå nya marknader
och ytterligare stärka regionens konkurrenskraft.
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WTC är ett etablerat varumärke med god internationell renommé och brukar
på större orter vara ett naturligt paraply för många tradingbolag, internationella konsulter och även delar av offentlig sektor som jobbar med att
stärka företags internationella konkurrenskraft. Ansatsen att etablera en nod
för WTC här i Luleå är därmed god och skulle med de rätta resurserna kunna
vara till gagn för det regionala näringslivet.
Detta måste dock vägas mot andra regionala satsningar, organisationer och
samarbeten. Redan idag finns ett gott samarbete mellan offentliga och privata
organisationer som hjälper företag med mycket av det denna satsnings effekt,
exempelvis Centeks EPN, Norrbottens Handelskammares kontinuerliga
arbete med sitt internationella nätverk, Exportrådets regionala rådgivare, IUC
som senaste åren arbetat mycket med internationell handel, L TU:s internationella arbete, exportsatsningar gjorda på Aurorum Science Park samt
projekt såsom Invest in Luleå och Piteå, Invest in Norrbotten, Nordic Business
Link med mera.
För att kunna gå vidare med denna satsning anser vi därför att det krävs en
tydligare redogörelse för satsningens storlek, tilltänkt placering, positionering
i förhållande till ovan nämnda satsningar och organisationer samt en mer
definierad tilltänkt effekt av en WTC-etablering.

Arbets- och personalutskottet
Ordföranden (S) yrkar avslag på medborgarförslag om etablering av WTC i
Luleå.

Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att arbets- och
personalutskottet bifallet förslaget.
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Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslag om etablering av WTC i
Luleå.
_____
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslag om etablering av WTC i
Luleå.
_____

Beslutsexpediering
Robert Åkerström, Utvecklingskontoret, Luleå Näringsliv AB
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