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Motion - Näringslivsstrategi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S) och RosMarie
Sandin (L).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer
RosMarie Sandin (L).
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja och den som vill bifalla motionen röstar nej. Hur de
enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat redovisas på s. 2
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag.
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkandet om bifall på motionen.
Bakgrund
I motionen (KF 2016-03-21 § 46) föreslår Anders Gäfvert (M) att skyndsamt
se till så en näringslivsstrategi finns tillgänglig, samt att den går att
kommunicera i många av dagen moderna medier.
Sedan tidigare finns det beslut (KF 2013-03-25 § 44) om att kommunen
tillsammans med företag/näringsliv ska ta fram en
näringslivsstrategi/tillväxtstrategi med mätbara mål.
Under tiden som gått sen den förra motionen bifölls, har bland annat
MIUN´s beslut att lägga ner sin verksamhet påverkat detta och annat arbete i
kommunen på ett intensivt men lärorikt sätt.
Framtidsarbetet som startade efter detta beslut kom att bli omfattande med
många deltagande. Som ett fortsatt led har delar av arbetet övergått till att bli
grund till den nya tillväxtstrategin som arbetats fram under 2015 och 2016.
Nu pågår arbetet med att slutligt utforma denna strategi utifrån att olika
remissvar kommit in.
Utifrån att arbetet med den kommande tillväxtstrategin byggdes med ett
större och grundligare utgångsläge kom den att omfamna ett större
perspektiv än enbart en näringslivstrategi. Men det är ändå viktigt poängtera
till den kommande tillväxtstrategin ska antal handlingsplaner utformas,
däribland en för kommunenes näringslivsarbete.
Handlingsplanen för näringsliv ska bygga på den övergripande målbilden om
att Härnösand som den företagsamma staden med den personliga livsmiljön.
Handlingsplanen kommer exempelvis innehålla och belysa
utvecklingsarbeten och olika framtidsprojekt. Handlingsplanen ska innehålla
mätbara mål och indikatorerer på t.ex. sysselsättning, omsättning och
omsättningsförändringar samt antal sysselsatta inom olika näringar.
Tillsammans med varumärkesarbetet och den kommunikationsstrategi som
inom kort kommer att färdigställas kommer en handlingsplan för näringslivet
kopplat till tillväxtstrategin få en mer tydlig användarvänlig utformning.
Bedömning
Tillväxtavdelningen anser att de frågor som motionären lyfter därmed
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kommer att finnas mer grundligt utarbetade i den tillkommande
tillväxtstrategins framtida handlingsplaner. Tillväxtstrategin med en
handlingsplan för näringsliv kommer även utgöra den efterfrågade modernt
kommunikativa strategi och plan som motionären efterfrågar. Detta utifrån
att den ska utgå från uppsatta mätbara mål och indikatorer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2016-11-29 § 250
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-25
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