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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Malin Ljung

2020-04-21

Dnr KS 2019-473

Kommunstyrelsen

Främja företagandet i Skäggetorp, svar på motion (MP)
Förslag till 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.
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

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

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
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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.
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
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Bakgrund
Linköpings kommuns näringslivsprogram
Näringslivsprogrammet är ett strategiskt kommunövergripande dokument som
sätter riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom
kommunkoncernen när det gäller arbetet att underlätta för näringslivets
utveckling och tillväxt. Syftet med programmet är att skapa goda
förutsättningar att starta, driva och utveckla företag i Linköping. På så sätt
främjas fler arbetstillfällen och en hållbar tillväxt. Programmet ska på detta sätt
bidra till en långsiktigt ökad skattekraft som ger kommunen möjlighet att
leverera god service till invånarna i Linköping.
Kommunens satsningar på ökad företagsamhet, företagande och
företagsklimat
Med utgångspunkt från Linköpings kommuns näringslivsprogram arbetar
kommunen löpande att stärka näringslivet och främja en ökad företagsamhet
och ett ökat företagande i hela Linköping. Genom samverkan med andra
aktörer säkerställer kommunen att det finns ett välfungerande stöd till den som
vill starta eller driver företag i Linköping. Detta stöd finns tillgängligt för
kommunens invånare oavsett stadsdel. När det finns hinder för att ta del av
detta stödsystem visar tidigare initiativ och satsningar att det inte är
framgångsrikt att bygga upp parallella stödsystem utan initiativ bör istället
verka för att brygga över de eventuella hinder som finns för individer för att ta
del av de tjänster och stöd som finns i kommunen för nyföretagare och
företagare.
Uppföljning av och dialog med näringslivet
För ett bra företagsklimat och för att kunna följa näringslivets utveckling samt
kunna utvärdera och värdera de insatser som har gjorts och planeras att göras är
det viktigt med ett strukturerat uppföljningsarbete. Kommunens
näringslivsutvecklingsarbete berör samtliga nämnder, förvaltningar och bolag
inom kommunkoncernen men det är kommunstyrelsen genom
Kommunledningsförvaltningen och näringsliv och tillväxtstaben som ansvarar
för den övergripande uppföljningen och säkerställer den löpande dialogen med
näringslivet. Mätningar, rankingar, enkäter och data sammanställs årligen i en
näringslivsrapport som visar på näringslivets utveckling i kommunen och
jämförelse görs med jämförbara kommuner. Två större företagsdialoger
genomförs per år för att samla upp näringslivets direkta tankar och åsikter.
Därutöver genomförs löpande företagsbesök av tjänstepersoner och/eller
politiker samt löpande dialog med företrädare för näringslivet så som t ex
företagarföreningar, branschorganisationer och likande.
Etableringspolicy
Etableringspolicyn är ett strategiskt kommunövergripande dokument som sätter
riktningen för alla kommunens nämnder, förvaltningar och bolag inom
kommunkoncernen när det gäller arbetet med att främja en god geografisk
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struktur för Linköpings näringsliv. Syftet med policyn är att öka kommunens
attraktionskraft för nyetableringar, expansioner och investeringar vilket ger fler
arbetstillfällen och därmed bidrar till en långsiktigt ökad skattekraft. Policyn
pekar på vilka verksamheter som ska prioriteras inom vilka områden.
Exempel på tidigare erfarenheter
Fram till sommaren 2019 fanns Arbetsmarknadscentrum tidigare Jobb och
kunskapstorget på plats med en egen lokal i Centrumhuset i Skäggetorp.
Bemanningen bestod av arbetsmarknadskonsulent och studie- och
yrkesvägledare. På grund av för få besökare i lokalen är numera verksamheten
förändrat på så sätt att Arbetsmarknadscentrum arbetar uppsökande i
Skäggetorp genom att finnas i Agorahuset, besöka företag och har regelbunden
kontakt med stadsdelssamordnare. Syftet med denna verksamhet är att fånga
upp medborgare i Skäggetorp och informera och vägleda mot egen försörjning.
I december 2017 godkände bildningsnämnden projektet Integration,
utanförskap och företagande som genomfördes av Nyföretagarcentrum. Syftet
med projektet var bl.a. att pröva samverkansformer med medborgarkontoren i
Skäggetorp, Berga och city genom att öka förståelsen och kunskapen kring
företagande bland tjänstepersoner som servar medborgare i de utsatta
stadsdelarna. Nyföretagarcentrum medverkade även i den obligatoriska
samhällsorienteringen till nyanlända. Enlig Nyföretagarcentrum behöver
Nyföretagarcentrum regelbundet vara närvarande i Berga och Skäggetorp för
att nå målgruppen samtidigt som det kontinuerligt behövs kunskapshöjande
insatser mot personalen inom medborgarkontoren.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser medförs av förslaget till beslut.
Kommunala mål
 Ett företagsamt Linköping
Linköpings ekonomiska utveckling är beroende av ett livskraftigt och
mångfasetterat näringsliv och ett gott företagsklimat. Med välmående och
framgångsrika företag har Linköping lägre arbetslöshet, högre tillväxt och
bättre förutsättningar att finansiera välfärdstjänster. Det är enkelt att starta,
driva och utveckla företag i Linköping, både i staden och på landsbygden.
Näringslivets livskraft ökar genom goda kommunikationer med flyg, järnväg
och bil med Linköping City Airport som en viktig regional funktion.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Jämställdhet
En jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.
Samråd
Samråd har skett med Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen genom
avdelningen för arbetsmarknad och integration och avdelningen för
gymnasieskola och vuxenutbildning vilka tillstyrker förslag till beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Louise Felldin

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Näringslivsutvecklare, Malin Ljung
Enhetschef och näringslivsutvecklare,
Erik Åqvist
Utvecklingsstrateg, Karin Nyman
Sakkunnig, Christina Björkman

