Ks 181/2015

Protokoll

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och
tillväxt
2015-04-21
Datum:
Klockan: 09.00 – 11.10
Plats:
Dialogen, Rådhuset
Närvarande ledamöter
Lennart Bondeson (KD)
Lena Baastad (S)
Johanna Reimfelt (M)
Fisun Yavas (S)
Jessica Carlqvist (V)
Niclas Persson (MP)
Tjänstgörande ersättare
Camilla Andersson (S)
Roger Andersson (S)
Susanne Lindholm (KD)
Yngve Alkman (FP)

§§ 26-29
§ 25

Ersätter Björn Sundin (S)
Ersätter Kenneth Nilsson (S)
Ersätter Lennart Bondeson § 25 och
Lena Baastad §§ 26-29
Ersätter Karolina Wallström (FP)

Närvarande ersättare
Anders Åhrlin (M)
Sara Richert (MP)
Övriga
Staffan Isling kommundirektör

Paragraf 25-29

Lena Claeson, sekreterare
Justerat den 29 april 2015
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Lena Baastad (S), ordförande § 25

Lennart Bondeson (KD), ordförande §§ 26-29

Jessica Carlqvist (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 april 2015.
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§ 25 Information från Örebro kommuns avtalspartners
inom nyföretagande
Ärendenummer: Ks 577/2015
Handläggare: Eva Lilja
Ärendebeskrivning
Ida Jensen från Ung Företagsamhet, Åsa Allard från Drivhuset, Janis
Lancereau från Nyföretagarcentrum och Billy Bergåker från Almi
presenterar sina verksamheter.
Ung företagsamhet arbetar med barn och ungdomar i grund- och
gymnasieskolan. På gymnasiet får ungdomarna starta egna företag, så
kallade UF-företag. Under läsåret 2014/2015 finns det 323 UF-företag i
Örebroregionen.
Drivhusets verksamhet riktar sig mot studenter och stöttar dem som vill
starta egna företag. Under år 2014 startades 60 företag.
Nyföretagarcentrum Örebro Lekeberg arbetar med rådgivning, utbildning
och mentorskap för personer som vill starta egna företag. Under år 2014
startades 102 företag.
Almi Företagspartner Mälardalen arbetar med rådgivning, lån och
riskkapital. Under år 2014 startades 429 företag.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 26 Avtal med Stockholm Business Alliance 2016-2020
(SBA)
Ärendenummer: Ks 395/2015
Handläggare: Eva Lilja
Ärendebeskrivning
Avtalet med Stockholm Business Alliance (SBA) ska förnyas för perioden
2016-2020. Örebro kommun inbjuds att tillsammans med övriga
medlemskommuner i SBA fatta beslut om det nya avtalet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-03-13
Stockholm Business Alliance följebrev till medlemskommunerna
Stockholm Business Alliance förslag till avtal för perioden 2016-2020
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Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt:
- Avtal med Stockholm Business Alliance för perioden 2016-2020 antas.
Avtalet finansieras genom Näringsliv och kompetens budget.
Yrkande
Niclas Persson (MP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
1. Avtal med Stockholm Business Alliance för perioden 2016-2020 antas.
2. Avtalet finansieras genom Näringsliv och kompetens budget.
3. Niclas Persson (MP) får lämna ett särskilt yttrande som tas till
protokollet.

§ 27 Återkoppling från Mipim 2015
Ärendenummer: Ks 578/2015
Handläggare: Martin Willén
Ärendebeskrivning
Martin Willén, mark- och etableringschef, informerar om Örebro kommuns
deltagande i fastighetsmässan Mipim 2015.
Årets mässa var nummer 26 i ordningen. Totalt deltog 21 000 besökare
från cirka 90 olika länder.
Örebro åker genom avtal med Stockholm Business Alliance. Syftet med
Örebro kommuns deltagande i mässan är att marknadsföra investeringsoch etableringspotentialen i Örebro samt att locka fler aktörer som bland
annat bygger bostäder till Örebro.
Deltagande från Örebro kommun var kommunalråd Björn Sundin (S),
kommunalråd Lennart Bondeson (KD), kommunalråd Anders Åhrlin (M),
mark- och etableringschef Martin Willén, planchef Ulrika Jansson,
etableringsansvarig Pernilla Seger och storkundsansvarig Mats Helgesson.
Under dessa två dagar genomförde kommunens representanter drygt 25
mötesträffar och deltog i åtta olika seminarier. Programmet
kommunicerades inför och under mässan via orebro.se samt på sociala
medier.
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Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 28 Temarapport Natur
Ärendenummer: Ks 502/2015
Handläggare: Mimmi Beckman
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår från sammanträde med Kommunstyrelsens utskott för
näringsliv och tillväxt den 21 april 2015 och återkommer den 19 maj 2015.

§ 29 Ansökan om förtur i tomtkön
Ärendenummer: Ks 562/2015
Ärendebeskrivning
Kommunen kan bevilja förtur i tomtbanken till nyckelpersoner av väsentlig
betydelse för företag och Örebros utveckling.
Ansökan om förtur görs särskilt, vilken sedan bedöms av
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Stadsbyggnads tjänsteskrivelse, 2015-04-15
Inkommen ansökan från Lars Alm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt föreslås besluta
- Avslå ansökan från Lars Alm på följande grunder:
Personen och företaget är redan etablerade i Örebro. Sökande bor idag
mindre än en kilometer från företaget. Övriga, av Lars Alm, angivna skäl ej
förtursgrundande
Beslut
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar:
- Avslå ansökan från Lars Alm på följande grunder:
Personen och företaget är redan etablerade i Örebro. Sökande bor idag
mindre än en kilometer från företaget.
Övriga, av Lars Alm, angivna skäl ej förtursgrundande.
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Särskilt yttrande angående Avtal med Stockholm Business Alliance
2016-2020
Ärendenummer: Ks395/2015

Miljöpartiet de gröna i Örebro anser att det är bra att Örebro kommun fortsatt är medlem i
partnerskapet Stockholm Business Alliance, SBA och förutsätter att Örebro kommun
fortsätter att vara en drivande medlem. Det är viktigt att vi utvecklas tillsammans med andra
och att vi bidrar med Örebros kunskap och erfarenhet.
Dock skulle vi vilja se en tydligare koppling mellan de branscher som utvecklas och växer
kraftigt i Örebro kommun och de branscher som pekas ut i avtalsförslaget under rubriken
Investeringsfrämjande. För Örebro kommuns hållbara utveckling känns det angeläget att
SBA i sitt investeringsfrämjande arbete lägger kraft på de näringar och branscher som ska ta
vårt samhälle till framtiden, samtidigt som vi strategiskt funderar på hur vi klokast bidrar till
utveckling i de näringar och branscher som tagit oss hit.
Därför vill Miljöpartiet i Örebro se att den näringslivsanalys som gjorts med hjälp av
konsultföretaget Bisnode används som underlag för vilka branscher SBA ska bevaka och lyfta
fram. I den finns det mycket som talar för att vi har goda förutsättningar att satsa på
tjänstenäringar, men inte särskilt mycket som talar för att vi ska satsa på långsiktigt
ohållbara näringar, som gruvdrift.
Det finns fler kommuner i SBA som gjort samma näringslivsanalyser, med hjälp av Bisnode,
och Örebro kommun kan verka för att SBA hittar ett gemensamt sätt att göra
näringslivsanalyser – för alla medlemskommuner – i syfte att stärka den fakta och kunskap
som styr investeringsfrämjandet. Det finns mycket i de analyserna som talar för att Sverige i
allmänhet, och medlemskommunerna i SBA i synnerhet, skulle må bra av att satsa mer på att
investera för goda förutsättningar för utveckling av cirkulär ekonomi, där tjänsteproduktion
– som återvinning av metaller – är mer hållbart än kortsiktiga satsningar på gruvbrytning.

Sara Richert
Niclas Persson
Miljöpartiet de gröna

