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Motion från Pelle Sederkvist (M) om Business 
Region Kalmar 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utifrån de svar som inkommit från grann-
kommunerna, att avslå Pelle Sederkvists (M) motion om att undersöka möjlig-
heterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande.  

Bakgrund 
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion från den 19 december 2016 att Kalmar 
kommun tar initiativ och undersöker möjligheterna att skapa en gemensam 
näringslivsorganisation för allt företagande, det vill säga en kompetens-
organisation som innefattar Kalmar och närliggande kommuners näringslivs-
enheter, samt dess nyföretagardelar. Som exempel hänvisar motionären till 
Business Region Göteborg, som ägs av Göteborgs stad, och ansvarar för 
näringslivsutveckling för Göteborg och de kringliggande 12 kommunerna. 

Yttrande 
Kalmar kommun har som mål att samverka och det är en fråga som vi driver 
dagligen. Det finns en rad goda exempel på samverkan där kommunen är en 
aktiv och drivande part, exempelvis Kalmarsundsregionen.com, Kalmar Science 
Park AB, Ung Företagsverksamhet (UF) och Industriell utveckling Kalmar Län 
(IUC). 
 
Som ett led i beredningen av den här motionen kontaktades grannkommunerna 
för att efterhöra intresset i att medverka i en organisation enligt förslaget ovan. 
Svaren från grannkommunerna är samstämmiga, de vill gärna fortsätta att 
samarbeta kring näringslivsfrågor men de är inte beredda att ingå i en gemensam 
organisation. ”Vi är positiva till ett vidgat och fördjupat samarbete kring 
näringslivsfrågor. Men vi kan inte ställa oss bakom en gemensam organisation.” 
Det är ett svar som stämmer väl överens med hur vi ser på dessa frågor även 
inom Kalmar kommun.  
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Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avslår Pelle Sederkvists (M) 
motion om att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam näringslivs-
organisation för allt företagande. 
 
 
 
Thomas Davidsson   
näringslivschef   
 
 
Bilaga: 
Motion 
 
 



 

Motion från Pelle Sederkvist (m) 
2016-12-19 
 

 

Business Region Kalmar 
 
Idag har vi i vår arbetsmarknadsregion ett flertal privata och offentliga aktörer som 
arbetar med att stödja utvecklingen av vårt näringsliv. Detta gör att befintliga och 
potentiella företagare har svårt att hålla koll på vem som gör vad och var företagaren 
ska vända sig. I dag sker redan samverkan mellan flera av våra grannkommuner 
genom exempelvis Kalmar Science Park, dock finns det fortfarande en dragkamp 
mellan kommunerna rörande etableringar. 
 
En gemensam organisation för hela vår arbetsmarknadsregion gör att vårt befintliga 
och potentiella näringsliv får en kontaktyta för alla näringslivsfrågor. En kontaktyta dit 
förtagaren kan vända sig oavsett om de startar nytt företag, vill utveckla sitt företag, 
vill samverka med andra företag eller vill etablera och investera i regionen. 
 
Sedan millennieskiftet finns denna motsvarighet redan i Göteborg genom Business 
Region Göteborg som ägs av Göteborgs stad via koncernbolaget Göteborgs 
Stadshus AB. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling för 
Göteborg och de kringliggande 12 kommunerna. Business Region Göteborg 
finansieras i dag till största delen av Göteborgs Stad, men även Västra 
Götalandsregionen.  
 
För Göteborgsregionen har detta bidragit till att hålla ihop näringslivet inom 
arbetsmarknadsregionen och att undvika dragkamper mellan de olika kommunerna. 
Dessutom har det gjort att dubbelarbete inom samma region minskat avsevärt, samt 
att de kunnat bygga upp kompetens i ett gemensamt bolag. 
 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag att fullmäktige beslutar 
  

att Kalmar kommun tar initiativ för att underlätta för våra befintliga och 

potentiella företagare genom att undersöka möjligheterna att skapa 

en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande, det vill säga 

en kompetensorganisation som innefattar Kalmar och närliggande 
kommuners näringslivsenheter, samt dess nyföretagardelar.  

 

 
 
__________________________ 
Pelle Sederkvist (m) 


	14_Motion_M_Business_Region_I
	TJÄNSTESKRIVELSE
	Motion från Pelle Sederkvist (M) om Business Region Kalmar
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Yttrande


	14_Motion_M_Business_Region_II

