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Kommunstyrelsens ordförande Till Kommunstyrelsen 
Michaela Fletcher 

Datum 2015-11-23 
Dnr KS 2015/0154-100(1) 

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

Sammanfattning 

Peter Wihlner och Lennart Ljungqvist föreslår i motion nr 13/2015 att kommunen ska göra en 
satsning på att ge ungdomar en chans att utveckla sina affärsidéer och drömmar. Motionärerna 
föreslår vidare 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. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Att bifalla motion 13/2015 och att kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att utreda frågan om att 
ge startbidrag till unga. 

Bakgrund 

Tjänsteutlåtande från näringslivs- och utvecklingsenheten daterat 2015-11-17 

Michaela . 
Kommunstyrelsens ordförande 
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0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Näringslivs- och utveklingsenheten Till Kommunstyrelsen 
Datum 2015-11-17 
Dnr KS 2015/0154-100(1) 
Lotta Holmgren, näringslivschef 

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

Sammanfattning 
Peter Wihler 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. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
Kommunstyrelsens kontor utreder frågan om att ge startbidrag till yngre invånare som ska utveckla 
en affärsidé. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anse motionen beviljad med hänvisning till att kommunstyrelsens kontor får i uppdrag att utreda 
frågan om att ge startbidrag till unga. 

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 sk 
"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. 

Kommunstyrelsen beslutar att utreda frågan om att ge startbidrag till yngre invånare som ska 

Bakgrund 

/) aiv-Olof Friman 
Kommundirektör 

Söfen Karlsson Söfen Karlsson 
Tf näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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