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§ 61
Tillväxt Botkyrka (AVUX/2017:56)
Beslut
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens
redovisning av beredningsuppdraget Tillväxt Botkyrka men avstyrker den
rekommenderade slutbedömningen.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen
att fortsätta arbeta för att starta stiftelsen Tillväxt Botkyrka tillsammans med
investerare från det privata näringslivet under förutsättning att det i avtalet
om ett Tillväxt Botkyrka säkerställs att:
• Det finns en utträdesklausul som gör det möjligt för kommunen att avsluta
avtalet i förtid (efter ett år och efter tre år) om resultaten inte är tillfredställande.
• Det finns tydliga mål och mätbara mått kopplade till de arbetsinsatser som
stiftelsen gör samt att resultaten redovisas kontinuerligt till kommunen.
• Det upprättas en incitamentsmodell som bygger på att ekonomisk ersättning utbetalas till stiftelsen i samband med att uppsatta mål uppfylls.
• Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är huvudansvarig för
upprättandet av ett avtal om Tillväxt Botkyrka samt att innehållet utformas
på ett sådant sätt som av förvaltningen anses tillförlitligt och ändamålsenlig.

Sammanfattning
Initiativet Tillväxt Botkyrka handlar om en offentlig- privat samverkan mellan kommunen och representanter från näringslivet som tillsammans startar
en stiftelse. Stiftelsens syfte är att arbeta med tillväxt genom investeringar
och rådgivning i lokala små- och medelstora företag och därigenom skapa
arbetstillfällen som kommer Botkyrkaborna till del.
Tillväxt Botkyrka har presenterats som en långsiktig samverkan för tillväxt
och företagsamhet i kommunen. Ärendet har varit föremål för två parallella
utredningar som har undersökt förutsättningar, möjligheter och relevans för
ett förverkligande av initiativet i kommunen.
I Botkyrka är vi duktiga på att stärka Botkyrkaborna så att alla kan ta ett
jobb. Kommunledningen har som mål att alla som kan jobba, ska jobba.
Stiftelsen Tillväxt Botkyrka skulle kunna bli ännu ett ben i arbetet med att
stötta Botkyrkabor till arbetsmarknaden samtidigt som det är en tydlig satsning mot kommunens företagare. På så sätt kan Tillväxt Botkyrka blir en naturlig del i kommunens arbetsmarknadsarbete.
I den utredning som näringslivsföreträdarna har framställt framgår att det
finns ett bra företagsklimat i kommunen med många små- och medelstora
företag (5-50 anställda) vars största hinder för tillväxt är svårigheten att hitta
rätt kompetens. Initiativtagarna menar att investeringskapital, rådgivning
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och de pro-bono tjänster som Tillväxt Botkyrka kan erbjuda skulle kunna
möjlig-göra för företagen att ta större risker och prova nya strategier vid rekrytering. Här skulle det skapas möjligheter för Botkyrkabor att matchas
mot de arbets-tillfällen som uppstår.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen lyfter i sin utredning
de utmaningar som behöver hanteras innan en stiftelse startas. Här handlar
det bland annat om att säkerställa att det finns uppföljningsmodeller som
mäter resultat samt att det finns tydligt angivet hur kommunens ekonomiska
resurser används.
Erbjudandet om Tillväxt Botkyrka är som även förvaltningen understryker i
tjänsteskrivelsen särskilt värdefullt utifrån aspekten att kommunen och näringslivet skulle skapa en gemensam plattform för jobbskapande och hållbarhet med samhällsnyttan i fokus. Ett sådant arbete saknas lokalt och initiativet skulle kunna bli en föregångare när det gäller offentlig- privat samverkan.
De farhågor som förvaltningen lyfter är viktiga men kan hanteras inom ramen för genomförandet. Riskerna kan minimeras om det i avtalet med näringslivets investerare om ett Tillväxt Botkyrka säkerställs att:
•
Det finns en utträdesklausul som gör det möjligt för kommunen att avsluta avtalet i förtid (efter ett år och/eller efter tre år) om resultaten inte är
tillfredställande.
•
Det finns tydliga mål och mätbara mått kopplade till de arbetsinsatser
som stiftelsen gör samt att resultaten redovisas kontinuerligt till kommunen.
•
Det upprättas en incitamentsmodell som bygger på att ekonomisk ersättning utbetalas till stiftelsen i samband med att uppsatta mål uppfylls.
•
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen är huvudansvarig
för upprättandet av ett avtal om Tillväxt Botkyrka samt att innehållet utformas på ett sådant sätt som av förvaltningen anses tillförlitligt och ändamålsenlig.

Särskilt yttrande
Lars Johansson (L) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.
Muntligt bifall från Willy Viitala (M), (V) och (TuP) till ordförandeförslaget
och bifaller Lars Johanssons (L) särskilda yttrande.
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§ 65
Delegationsbeslut (AVUX/2017:2)
Beslut

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen
av delegationsbesluten.
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort
om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som
är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i
sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera.
Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in:







Nämndordförande oktober 2017
Daglig verksamhet september 2017
Förvaltningskontoret september 2017
Jobbcenter september 2017
Vuxenutbildningen september 2017
Xenter september 2017
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Ärende 4: Tillväxt Botkyrka
Ett av Botkyrka kommuns största problem både idag och inför framtiden är den svaga skattekraften.
Under en rad av år har kommunen halkat allt längre efter länet och riket i skattekraftstutvecklingen.
För att bryta denna utveckling krävs att fler Botkyrkabor jobbar och betalar skatt. På så sätt tryggar vi
också den gemensamma välfärden. Om detta ska bli möjligt krävs det insatser från såväl kommunen
som från näringslivet.
Mot den bakgrunden stödjer Liberalerna ordförandeförslaget. Vi anser att Botkyrka kommun bör gå
vidare i arbetet med att skapa en stiftelse tillsammans med näringslivet. En stiftelse som kan
medverka till att förutsättningar för fler företag och därmed fler jobb skapas i kommunen.
Sett ur ett perspektiv utifrån Arbetsmarknads‐ och vuxenutbildningsnämndens perspektiv kan Tillväxt
Botkyrka också underlätta delar av nämndens och förvaltningens arbete. De kan t ex bli lättare att
skapa feriepraktikplatser inom det privata näringslivet eller platser för deltagare inom daglig
verksamhet om samarbetet med det privata näringslivet intensifieras.
Lars Johansson (L)
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