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Motion från Christer Wallin (M) samt Dan
Ishaq (M) "Stärk förutsättningarna för
kommunens näringslivsarbete i hela
kommunen"
Sammanfattning
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen”.
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på att
svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka kommunens
organisation och söka nya vägar och verktyg för att främja näringslivets
villkor i Lunds kommun som geografiskt område.
Moderaterna föreslår att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för
bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag med syfte att främja
näringslivsutveckling i hela kommunen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2018, KS 2018/0188
Motion från Christer Wallin (M) samt Dan Ishaq (M) "Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen"

Barnets bästa
Beslutet bedöms inte påverka barn.

Ärendet
Moderaterna i Lunds kommun har inkommit med motionen ”Stärk
förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete i hela kommunen”.
Motionsställaren anser att Lunds kommun kan bli betydligt bättre på att
svara upp mot behoven bland företagen genom att stärka kommunens
organisation och söka nya vägar och verktyg för att främja näringslivets
villkor i Lunds kommun som geografiskt område.
De olika behov som företagen har i Lund stad respektive utanför staden
kräver att speciellt fokus och en helt annan tjänst som kanske kan
tillhandahållas med en annan finansiering, skriver Moderaterna.
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Moderaterna föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda
möjligheten att införa ett näringslivsbolag. Detta ska få ett
utvecklingsansvar för näringslivsfrågor i hela kommunen - inte minst
utanför själva Lund stad.
Näringslivsbolaget föreslås bestå av tre ägare/intressenter som alla ska
äga en tredjedel av bolaget vardera. Lunds kommun ska ha minst en
tredjedel och tillföra minst 1/3 av den årliga finansieringen. En företagarsammanslutning som tillvaratar anslutna småföretagares intressen ska stå
för en tredjedel och den sista tredjedelen ska erbjudas lite större företag
som är tillräckligt stora för att själv kunna avsätta resurser i bolaget.
Exempel på denna modell finns i Staffanstorp, skriver Moderaterna.
Motionsställaren föreslår att uppdraget för näringslivsbolaget blir att
samla ihop aktörer så att de får en plattform och ”en väg in” i de
kommunala frågorna och myndigheterna. Bolaget kan erbjuda en fysisk
”företagslots” som kan ge rådgivning, vägledning och anvisa de sökande
in i kommunens administration. Företaget ska också tillhandahålla
mötesplats för nya och gamla företagare genom minst ett till två event
per termin. Rådgivande, ledande och utbildande föreslås visionen för
verksamheten vara.
Bolagets placering bör vara i den östra delen av kommunen. Moderaterna
menar att den geografiska lokaliseringen spelar roll och att behoven hos
företagen i de östra delarna av Lunds kommun har varit nedprioriterade
till förmån för verksamheter inne i Lund och på Ideon.
Utredningen ska särskilt belysa placeringsfrågan samt utreda potentiell
konkurrens och dubbelarbete mellan kommunstyrelsens
näringslivsavdelning och det delägda aktiebolaget.
Motionsställaren föreslår
Att

kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda
förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt
näringslivsbolag med syfte att främja näringslivsutveckling i
hela kommunen
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Kommunkontorets kommentar
En kommun kan bedriva näringslivsfrämjande arbete i olika
organisationsformer. Vilken form som är bäst lämpad för respektive
kommun styrs av uppdragets innehåll och omfattning, önskat resultat,
behovet av kapital, långsiktighet i finansiellt åtagande från aktieägare och
partners samt mognadsgraden i kommunen.
Fördelar med bolagisering kan vara att
•

finansieringen fördelas ut på fler parter

•

näringslivet är med och styr inriktning och beslut

•

beslutsvägarna är korta

Nackdelar med bolagisering kan vara
•

politikens inflytande över verksamheten minskar

•

ökat avstånd till kommunens förvaltningar

•

obalans mellan administrativa kostnader och rörelsemedel

Nuvarande organisation
Lunds kommun bedriver idag näringslivsfrämjande arbete i egen
förvaltning genom kommunkontorets näringslivs- och turismavdelning,
genom strategiska partnerskap och genom att dela ut ekonomiska bidrag
till aktörer inom innovationssystemet. Utöver detta är Lunds kommun
medlem i en rad näringslivsfrämjande organisationer som på olika sätt
stimulerar utvecklingen av näringslivet i Lunds kommun.
Kommunkontorets näringslivs- och turismavdelning är direkt underställd
kommundirektören.
Avdelningen arbetar med prioriterade insatser inom en rad olika
områden, som tillsammans gör Lunds kommun attraktivt för näringslivet.
I uppdraget ingår bland annat


att attrahera ledande företag, forskning och utveckling till Lunds
kommun



att ge service till bolag som väljer Lunds kommun som
etableringsort, att bistå vid omlokaliseringar



att utveckla den kommunala servicen till företagen genom
kontinuerligt förbättrat företagsklimat och löpande dialog med
näringslivet



att bistå med strategisk kompetens ur ett näringslivsperspektiv i
stadsomvandlingsprojekt



att föra dialog med företagare och att arrangera mötesforum för
näringslivet såsom Godmorgon Lund och Lund Grand Prix
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att driva kommunstyrelsens näringslivsråd



att attrahera internationella talanger till Lunds kommun och
regionen för att säkerställa att ESS, MAX IV och näringslivet ska
kunna växa med rätt kompetens



att ta emot medföljande på ett sådant sätt att familjerna vill stanna
och att regionen därigenom behåller den internationella
kompetensen



att bedriva helårsöppen turistbyråverksamhet med personlig
service över disk, via chatt och telefon



att samverka med handelsförening och fastighetsägare genom
Lund Citysamverkan



att marknadsföra Lunds kommun som besöksdestination och att
utveckla besöksnäringen och mötesindustrin inom ramen för
VisitLund destinationssamverkan



att utveckla Lunds kommun som mötes- och kongressdestination i
samarbete med Lunds universitet, att öka antalet kongresser och
möten som läggs i Lunds kommun



att driva en av landets fem innovationsplattformar, finansierad
genom Vinnova och drygt 50 partners



att utveckla innovativa lösningar för den hållbara smarta staden i
gränslandet mellan kommun, akademi och näringsliv



att digitalisera smarta offentliga miljöer och att vara en testbädd
för ny teknik i prekommersiellt skede



att bidra till att stärka platsvarumärket Lund med omnejd i en
internationell kontext

Ett högt prioriterade insatsområde är förbättrat företagsklimat.
Näringslivsavdelningen leder arbetet med förbättrat företagsklimat.
Sedan hösten 2017 finns en kommunövergripande grupp som arbetar
systematiskt med dessa frågor. Bland åtgärderna finns dialogmöten med
företagare, bättre och tydligare information på webben, synliggörande
och förtydligande av kommunens processer, utvecklande av e-tjänster
och gemensam hantering av komplexa ärenden. Därtill planeras
utbildningsinsatser för chefer och medarbetare om företagens behov och
villkor, bemötande och attityder.
Det planeras för ett pilotprojekt med start under hösten 2018 som går ut
på att inrätta en kommungemensam företagslots på Medborgarcenter i
Kristallen. Medborgarcenter har idag uppdraget att serva kommunens
samtliga förvaltningar i kontakten med medborgarna. Att utöka
funktionen till att även innefatta företagsservice är ett naturligt steg då
infrastrukturen redan finns på plats. Företagslotsen ska kunna ge
företagen svar på frågor av generell karaktär. Vidare ska företagslotsen
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förtydliga kommunens processer och informera om vad företagen
ytterligare behöver planera för, vid exempelvis en tillståndsansökan.
Om pilotprojektet faller väl ut anser Kommunkontoret att denna funktion
ska permanentas.

Slutsats
Motionsställaren vill se en positiv näringslivsutveckling i hela Lund i
allmänhet och i östra Lund i synnerhet och föreslår därför att ett
näringslivsbolag bildas, med lika finansiering mellan kommun, näringsliv
och intresseorganisation.
Kommunkontoret anser att det behöver klarläggas vem som får det
verkliga inflytandet i ett näringslivsbolag. Det är av största vikt att Lunds
kommun fortsättningsvis har ägarskap i utvecklingsfrågor som berör
näringslivet. Kommunkontoret anser vidare att det bör klargöras vilket
resultat en sådan organisation förväntas åstadkomma, som inte är möjlig
att leverera med nuvarande organisation. Därtill bör de ekonomiska och
organisatoriska konsekvenserna utredas. Vidare förutsätter en
bolagisering att potentiella aktieägare har identifierats.
En mer aktiv dialog med företagen i kommunens östra delar skulle kunna
initieras inom nuvarande organisation genom ett särskilt uppdrag och en
tillhörande en resursförstärkning. Likaså kan fler mötesplatser för
företagare skapas med ramförstärkning inom nuvarande organisation.
Kommunkontoret ställer sig tveksam till att en lotsfunktion placeras i ett
aktiebolag.
Det finns delar av den näringslivsfrämjande verksamheten som, för att få
ordentligt genomslag, är beroende av extern finansiering och extern
samverkan. Det handlar främst om den internationella marknadsföringen
av Lund. Kommunkontoret anser att det krävs ett samlat grepp och
gemensamma resurser för att Lund ska stå sig i den internationella
konkurrensen om talanger, företag, kapital, FoU, kongresser och
evenemang.
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Om kommunstyrelsen anser att kommunstyrelsens näringslivsfrämjande
verksamhet ska utredas för att utröna om delar av verksamheten kan
bolagiseras, föreslår kommunkontoret att kommunstyrelsen beslutar att
genomföra en utredning i syfte att avgöra vilka delar som är tillämpliga
för en bolagisering, vad effekterna och kostnaderna blir. Därtill bör
aktieägare och möjliga långsiktiga finansiärer identifieras för att
säkerställa att verkliga intressenter för en sådan konstruktion finns.
Vid ett sådant beslut behöver kommunkontorets driftsbudgetram utökas
med 300 tkr för upphandling av utredning med externt stöd. Beslutet om
finansiering förutsätter att kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens
budgetram med 300 tkr. Då medel saknas för 2018 föreslås att beloppet i
så fall arbetas in i EVP 2019 som antas i november.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att
att

anse motionen besvarad med det som kommunstyrelsen anfört
för det fall att fullmäktige beslutar att bifalla motionen, utöka
kommunkontorets driftbudgetram med 300 tkr i EVP för 2019 när
denna beslutas i november 2018.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Akten
Moderaterna Lund
Näringslivs- och turismavdelningen

Per Persson
Näringslivs- och turismchef

