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Svar på motion nr 13/2015 från Peter Wihlner (SD) och Lennart 
Ljungqvist (SD) - Unga Entreprenörer 

Sammanfattning 
Peter Wihlner och Lennart Ljungqvist, Sverigedemokraterna i Österåker, motionerar om att 
kommunen ska göra en satsning på att ge ungdomar en chans att utveckla sina affärsidéer och 
drömmar. 
Ärendet återremitterades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14 med motiveringen att 
säkerställa lagligheten i det som föreslås i motionen samt finansieringen av förslagen i motionen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anse motionen besvarad med hänvisning till att Österåkers kommun redan idag stödjer unga 
företagare i enlighet med motionärernas förslag, innebärande bl.a. elevers delaktighet i ungt 
företagande (UF-företag) samt samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. 

2. Bifalla motionen med hänvisning till att Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att stödja unga entreprenörer i enlighet med motionärernas intentioner 
samt hur ett sådant stöd finansieras. 

Bakgrund 
Motionärerna föreslår att man, för att ta till vara på våra yngre invånares affärsidéer, ska anlita eller 
anställa en handledare som de unga kan testa eller bolla sina affärsidéer med, samt att ge startbidrag 
för att täcka initiala kostnader. 

Förvaltningens slutsatser 
I samband med gymnasiereformen GY2011 och grundskolereformen LGR2011 ställs höga krav på 
att skolorna ska arbeta praktiskt med entreprenörskap. Där finns också möjligheten att driva ett s.k. 
"UF-företag" under gymnasietiden med god handledning från lärare utbildade för detta. 

Österåkers kommuns näringslivs- och utvecklingsenhet har tecknat ett samarbetsavtal med 
Nyföretagarcentrum Österåker-Vaxholm, vilket innebär att alla kommuninvånare som önskar 
rådgivning kring hur man startar företag, gör affärsplan, ordnar bankkontakter och liknande, får 
detta kostnadsfritt genom Nyföretagarcentrums rådgivare. 
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Frågan om det är lagligt att ge ett ekonomiskt startbidrag i form av kontantbidrag till unga 
entreprenörer har med anledning av återremissen ställts till förbundsjurist på Sveriges Kommuner 
och Landsting-som har meddelat att sådana bidrag inte är möjliga att ge. 

Jan-Olof Friman 
Ivornmundirektör 

Söré"ny "Carlsson 
T.f. näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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Unga Entreprenörer D /A •/0011 

Österåker är en entreprenörskommun där medelåldern är ganska låg. För att ta tillvara på våra yngre 
invånares affärsidéer och hjälpa dom igång med sina kreativa och innovativa idéer så föreslår 
Sverigedemokraterna Österåker en satsning på unga potentiella entreprenörer med egna 
företagsidéer enligt följande upplägg som riktlinje. 

Österåkers kommun antingen anlitar eller ställer en handledare till förfogande som våra unga kan 
testa och bolla sin affärsidé mot. De unga som har en bärande och funktionell idé kommer att gå 
vidare och under några kvällar att lära sig det som krävs för att driva ett företag och få de rätta 
förutsättningar som behövs. Vidare så kommer handledaren att hjälpa de unga entreprenörerna och 
ge så mycket stöd som behövs för att testa sin idé/produkt och starta upp företagandet. 
Skulle det visa sig att det är en mycket attraktiv affärsidé som startats så skall kommunen kunna ge ett 
större startbidrag för att utveckla det nystartade företaget i rätt riktning. Startbidrag kan med fördel 
ges till samtliga unga entreprenörer som tagit sig vidare och bidraget kan kan ligga på ca 2000 SEK för 
att täcka de nödvändigaste initiala kostnaderna. 

Detta entreprenörsprojekt skall ske under en bestämd tidsperiod och skall vända sig i första hand till 
våra yngre invånare kring gymnasieålder (+16 år) och några år upp. Detaljer för detta projekt får 
utarbetas framgent. 

Detta skulle ge Österåker chansen att fånga upp våra nya unga entreprenörer och ge dom en chans 
att utveckla sina affärsidéer och drömmar, vilket i längden skulle gynna Österåkers invånare. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående: 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att Österåkers kommun ställer upp med handledare och 
nödvändig företagarutbildning samt driver projektet unga entreprenörer enligt riktlinjer som ges 
ovan. 

Att - Kommunfullmäktige beslutar om att startbidrag kan betalas ut till de unga entreprenörer som 
går vidare in i projektet enligt riktlinjer som ges ovan. 

Sverigedemokraterna Österåker 


