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§ 182 Främja företagandet i Skäggetorp, svar på motion
(MP)
Dnr KS 2019-473
Ärende
Maria Moraes (MP) föreslår i en motion daterad 2019-06-13 att:




Linköpings kommun tar initiativ till att starta en företagsinkubator i
Skäggetorp
Linköpings kommun kartlägger och följer upp företagen i Skäggetorp
med särskilda undersökningar för att följa trender och uppfattningar om
det lokala företagsklimatet
Linköpings kommun verkar för att företag ska vilja etablera sig i våra
utsatta områden, till exempel Skäggetorp

Tidigare erfarenheter från att bygga upp nya strukturer och parallella system
till redan etablerade, som motionens initiativ till en företagsinkubator i
Skäggetorp skulle innebära, visar att det är svårt att nå eftersträvad effekt. De
satsningar och initiativ som genomförs bör istället fokusera på att säkerställa
att invånarna i Skäggetorp har rätt förutsättningar för att ta del av det sedan
länge etablerade företagsstödsystemet som finns i Linköping samt att
stadsdelssamordnare och informatörer inom exempelvis Kontakt Linköping är
väl informerade om det stödsystem som finns och kan hänvisa rätt.
Årligen tar kommunledningsförvaltningens näringslivsstab, fram en
näringslivsrapport. I rapporten sammanställs data för att följa näringslivets
utveckling i Linköping. I rapporten bryts ingen data ner på statsdelsnivå då det
blir för få respondenter för att kunna se trender som kan betraktas som
statistiskt säkerställda. De lokala förhållanden som råder inom en stadsdel
fångas istället upp genom dialogmöten eller direkta företagsbesök som sker
mellan både tjänstepersoner och politiker med näringslivsföreträdare
verksamma i Skäggetorp och andra stadsdelar i Linköping. I direkta
företagsbesök eller vid dialogmöten fångas de utmaningar som finns upp och
åtgärdas utifrån den rådighet, resurser och medel som finns i befintliga
strukturer. Detta gäller lika för alla stadsdelar.
Att verka för etableringar specifikt i Skäggetorp är inte möjligt utifrån
kommunens rådighet och skyldighet. Som kommun får vi inte peka på enskilda
fastighetsägare vid förfrågningar om etableringar i befintliga lokaler utan då
hänvisar vi till exempelvis lokal- och markdatabasen Object vision. I databasen
finns lokaler för kontor, butiker och industri samt mark och en presentation av
industriområden i Linköping.
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Genom det av kommunfullmäktige antagna 2019-12-12, § 397,
Näringslivsprogram för Linköpings kommun samt den av kommunfullmäktige
antagna 2020-01-21, § 7, Linköpings kommuns etableringspolicy har
kommunen vägledande politiska styrdokument som sätter riktningen för alla
kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen när det
gäller arbetet att underlätta för näringslivets utveckling och tillväxt samt hur vi
som kommun på ett strukturerat sätt arbetar med investeringar och
företagsetableringar.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås med
hänvisning till erfarenheter och lärdomar som visar att det inte är framgångsrikt
att bygga upp egna parallella strukturer och system för att främja företagandet
och företagsklimatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Främja företagandet i Skäggetorp, svar på motion (MP),
2020-04-21
Motionen
Yrkanden
Rebecka Hovenberg (MP) yrkar bifall till motionen.
Niklas Borg (M) och Chris Dahlqvist (SD) yrkar bifall till
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Niklas Borgs (M) med fleras yrkande om
bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut mot Rebecka
Hovenbergs (MP) yrkande om bifall till motionen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Niklas Borgs (M) med fleras yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till erfarenheter och lärdomar som visar
att det inte är framgångsrikt att bygga upp egna parallella strukturer och
system för att främja företagandet och företagsklimatet.
Reservationer
Rebecka Hovenberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
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__________
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Motionären
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