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Dnr KS19/343 

§ 7 Svar på motion om näringslivsutvecklingen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion där han yrkar på att det 
görs en resultatuppföljning och utvärdering av beslutet att anställa en 
näringslivsutvecklare i Habo kommun.    
 
Motionären för fram att det gått två år sedan kommunen anställde en 
näringslivsutvecklare och motionären undrar vilket resultat som uppnåtts 
genom införandet av tjänsten. Han skriver att kostnaden uppgår till cirka 
1,5 mkr per år utöver eventuella tillägg som traktamenten och dylikt och 
önskar därför att det läggs resurser på en utredning som ger svar på vilka 
nyetableringar som blivit resultatet av tjänsten samt på vilket sätt tjänsten 
gett positiva effekter på näringslivets utveckling i kommunen. Motionären 
menar också att en utredning kan ge svar på om tjänsten inneburit en 
avlastning för bygglovsenheten och miljöförvaltningen.    
 
Kommundirektör Jan Sundman skriver 2020-01-03 att bakgrunden till att 
en tjänst som näringslivsutvecklare/företagslots inrättades i Habo kommun 
var en motion inlämnad till kommunfullmäktige i oktober 2015 av Niklas 
Fungbrandt, Thomas Werthén och Susanne Wahlström där de yrkade på att 
en central funktion som företagslots skulle inrättas i Habo kommun. 
Motionärerna argumenterade för att det kan vara en fördel för näringslivet 
att ha en kontaktyta in mot kommunen för att kunna undvika onödiga 
sanktionsavgifter för företag som inte är bekanta med gällande lagstiftning 
eller vem man skall kontakta i olika frågor i kommunen. De framhöll också 
att Svenskt Näringsliv framhåller detta som en mycket viktig service till 
näringslivet i kommunerna. Motionen bifölls och medel avsattes i budgeten 
för 2017.  
 
I den arbetsbeskrivning som togs fram inför rekryteringen  låg också 
tyngdpunkten på att tjänsten, genom en kostnadsfri service och rådgivning, 
ska bistå företag med att ta sig fram bland lagar och regler samt kunna 
hjälpa till med att komma i kontakt med Habo kommuns olika 
förvaltningar och handläggare i frågor som exempelvis bygglov, planer, 
mark- och lokalfrågor samt olika typer av tillstånd. På tjänsten ligger också  
ansvaret för att planera agendor, bjuda in gäster samt allt övrigt praktiskt 
arbete som olika möten som frukostträffar, näringspolitiska rådet, 
nystartsutbildningar samt olika företagsbesök innebär. Tjänsten ska också 
fungera som en kontakt och också kunna förmedla kontakter till Almi och 
nyföretagarcentrum gällande vilka möjligheter till stöd som finns samt 
fungera som kommunens representant i regionala forum som exempelvis 
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länets nätverk för näringslivschefer. Innehavaren av tjänsten är 
kommunens representant i Leader Östra Skaraborg och har vid årsskiftet 
2019/2020 tagit över ansvaret från fritids- och kulturchefen gällande 
ledning av nätverket upplev Handel och turism. 
 
Det finns ett nära samarbete och regelbundna möten mellan 
näringslivsutvecklaren och alla handläggare inom bygglov och 
miljöförvaltningen. På dessa möten behandlas alla aktuella 
myndighetsärenden vilket innebär att förutsättningarna för att 
kommunikationen med enskilda företagare kan förbättras i ett tidigt skede i 
ärendeprocessen och missförstånd förhoppningsvis undvikas. Under 2019 
har också cirka 100 företagsbesök gjorts av kommunledning och 
näringslivsutvecklare vilket förhoppningsvis har haft en positiv inverkan 
på kommunikation och näringslivsklimat. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett starkt lokalt näringsliv är ett av tre 
prioriterade fokusområden för samhällsutveckling samt antagit en 
näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan. För att åstadkomma 
något resultat utifrån de högt ställda ambitionerna krävs att det finns någon 
personalresurs som kan hålla ihop och utföra kommunens del i arbetet. För 
att kunna rekrytera och behålla kompetent personal inom området måste 
kommunen framstå som en attraktiv arbetsgivare, vilket också 
kommunfullmäktige prioriterat som ett av tre fokusområden för 
verksamhetsutveckling.   
 
Motionären skriver att kostnaden för tjänsten är ca 1,6 miljoner kronor. 
Oavsett beräkning bakom den siffran så finns det i budget 2,2 miljoner 
kronor avsatta för hela näringslivsarbetet för 2020. Då ingår samtliga 
kostnader för Science Park, bidrag till Smålands turism, utveckling av 
nätverket för turism- och handel, bidrag till nyföretagarcentrum, alla 
aktiviteter som följer med näringslivsarbetet samt näringslivsutvecklarens 
lönekostnader.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2020-02-05 § 13).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) säger att han inte är nöjd med behandlingen av 
motionen då det inte har gjorts någon utredning. Morgan Malmborg yrkar 
därför på återremiss.  
 
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
säger att om motionen hade bifallits hade det inneburit att en utredning ska 
göras, men att avslag innebär att ingen utredning kommer att göras.  
 
Anders Rickman (L), Joakim Lindblom (SD), Hanna Englund (C), Hans 
Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Maria Alsén (L) yrkar också bifall 
till kommunstyrelsens förslag.   
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer 
proposition på om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras vid 
dagens sammanträde. Hon finner att det ska avgöras vid dagens 
sammanträde, vilket innebär att det endast återstår ett förslag, nämligen 
kommunstyrelsens.  
_____  
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