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Förening i samverkan
Bakgrund
Det finns många olika företagarorganisationer i Mjölby kommun. Detta är
något väldigt positivt då det finns ett engagemang och en vilja att arbeta
tillsammans för att utveckla kommunens näringsliv. De olika föreningarna
har fokus på geografi och bransch där den gemensamma nämnaren för alla
är att man vill skapa en ökad tillväxt i kommunen.
De olika föreningarna är Företagscentrum, Nyföretagarcentrum, Mjölby
City, Skänningeföretagen, Företagarna, Mantorps företagen och
bankettföreningen. Till detta kan även tilläggas initiativ som Ung
Företagsamhet och Framtidsfrön.
Föreningarna är ett viktigt verktyg och komplement till kommunens
näringslivarbete. Även om allt engagemang för en ökat tillväxt är positivt
kan det ibland ortens företagare uppfattas som otydligt om vem som gör vad
och det pågår en ständig konkurrens mellan föreningarna om att hitta
styrelseledamöter, finansiering och nya medlemmar. Från kommunens sida
avsätts det mycket tid för administration, kommunikation och handläggning
då antalet föreningar är så många till antalet.
Sammanfattning
I början på 2017 startade en Föreningsutredning på initiativ av
Företagscentrum. Syftet var att se över hur de olika föreningarna arbetade
och om det gick att optimera arbetet som görs i föreningarna för att få en
större effekt kring näringslivsarbetet. De olika föreningarna bjöds in,
tillsammans med Näringslivskontoret, till en dialog om hur ett framtida
näringslivsarbete skulle kunna se ut. Utredningen mynnade ut i ett förslag
som presenterades i maj 2017. Förslaget bygger på att föreningarna
tillsammans bildar en gemensam förening som har olika utskott där olika
intressen tas omhand.
Den gemensamma nämnaren för hela föreningen är att skapa bättre
förutsättningar och en ökad tillväxt för hela näringslivet i kommunen,
oavsett bransch och geografi. Olika särintressen organiserar sig sedan i olika
utskott i föreningen och de olika utskotten har även autonomi över sin egen
handlingsplan och budget. En styrelse tillsätts där varje utskott har sin
representation. Detta upplägg möjliggör synergieffekter kring
styrelserepresentation, engagemang, administration och aktiviteter.
Kommunen får mer resultat för det stöd man avsätter för
näringslivsutveckling och den egna administrationen och representationen i
olika styrelser reduceras. De befintliga föreningarna i sin nuvarande form
föreslås att de läggs ner efter en övergångsperiod och men deras intressen
tillgodoses sedan i de olika utskotten.
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fortsättning § 187
Samtliga föreningar, förutom Mjölby City, har ställt sig positiva till
Föreningsutredningens förslag. Företagarna står, i egenskap av en
riksorganisation, utanför samarbetet, men har ambitionen att teckna ett
samverkansavtal med den nya föreningen. Under 2018 skall föreningen
bildas, en Verksamhetsplan tas fram och ett avtal ska skrivas mellan
kommunen och föreningen, där förväntningar, aktiviteter och uppföljning
förtydligas. Inför fortsättningen 2019 är ambitionen att ingå ett längre
samverkanavta med den nya föreningen.
De tidigare utbetalade stödet till föreningarna kommer att utgå i och med
bildandet av den nya gemensamma föreningen.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-11-14
Föreningsutredning
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja en ny förening 850 000 kr
under förutsättning att den nya föreningen bildas och startar upp
under första halvåret 2018.
2. Kommunen skall även erbjuda en lokal med överenskommen hyra
för föreningen.
3. För att de beviljade medlen skall betalas ut skall föreningen
presentera en Verksamhetsplan som godkänns av
Näringslivskontoret. Ett avtal skall skrivas mellan den nya
föreningen och Mjölby kommun.
4. Bidraget belastar kommunstyrelsen ofördelade medel 2018 och ska
läggas in i budgetram för 2019.
___
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Claes Jonasson
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Kommunstyrelsen

Föreningssamverkan
Bakgrund
Det finns många olika företagarorganisationer i Mjölby kommun.
Detta är något väldigt positivt då det finns ett engagemang och en vilja
att arbeta tillsammans för att utveckla kommunens näringsliv. De
olika föreningarna har fokus på geografi och bransch där den
gemensamma nämnaren för alla är att man vill skapa en ökad tillväxt i
kommunen. De olika föreningarna är Företagscentrum,
Nyföretagarcentrum, Mjölby City, Skänningeföretagen,
Företagarna, Mantorps företagen och bankettföreningen. Till
detta kan även tilläggas initiativ som Ung Företagsamhet och
Framtidsfrön.
Föreningarna är ett viktigt verktyg och komplement till kommunens
näringslivarbete. Även om allt engagemang för en ökat tillväxt är
positivt kan det ibland ortens företagare uppfattas som otydligt om
vem som gör vad och att det pågår en ständig konkurrens mellan
föreningarna om att hitta styrelseledamöter, finansiering och nya
medlemmar. Från kommunens sida avsätts det mycket tid för
administration, kommunikation och handläggning då antalet
föreningar är så många till antalet.
Sammanfattning
I början på 2017 startade en Föreningsutredning på initiativ av
Företagscentrum. Syftet var att se över hur de olika föreningarna
arbetade och om det gick att optimera arbetet som görs i föreningarna
för att få en större effekt kring näringslivsarbetet. De olika
föreningarna bjöds in, tillsammans med Näringslivskontoret, till en
dialog om hur ett framtida näringslivsarbete skulle kunna se ut.
Utredningen mynnade ut i ett förslag som presenterades i maj 2017.
Förslaget bygger på att föreningarna tillsammans bildar en gemensam
förening som har olika utskott där olika intressen tas omhand. Den
gemensamma nämnaren för föreningen är att skapa bättre
förutsättningar och en ökad tillväxt för hela näringslivet i kommunen,
oavsett bransch och geografi.
Olika särintressen organiserar sig sedan i olika utskott i föreningen
och de olika utskotten har även autonomi över sin egen handlingsplan
och budget. En styrelse tillsätts där varje utskott har sin representation.
Detta upplägg möjliggör synergieffekter kring styrelserepresentation,
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engagemang, administration och aktiviteter. Kommunen får mer
resultat för det stöd man avsätter för näringslivsutveckling och den
egna administrationen och representationen i olika styrelser reduceras.
De befintliga föreningarna i sin nuvarande form föreslås läggas ner
efter en övergångsperiod och deras intressen tillgodoses sedan i de
olika utskotten. Samtliga föreningar, förutom Mjölby City, har ställt
sig positiva till Föreningsutredningens förslag. Företagarna står, i
egenskap av en riksorganisation, utanför samarbetet, men har
ambitionen att teckna ett samverkansavtal med den nya föreningen.
Under 2018 skall föreningen bildas, en Verksamhetsplan tas fram och
ett avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen, där
förväntningar, aktiviteter och uppföljning förtydligas. Inför
fortsättningen 2019 är ambitionen att ingå ett längre samverkansavtal
med den nya föreningen. Kommunens ambition är att växla upp
företagens privata insats i den nya föreningen med lika mycket. Det
innebär en kommunal medfinansiering om 850 000 kr per år. Det görs
en omfördelning i befintlig budget om 500 000 kr. Därutöver behövs
ett extra tillskott om 350 000 kr för att täcka den medfinansiering som
motsvarar den privata insatsen.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-11-14
Föreningsutredning
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja extra anslag om 350 000
kr. Medlen betalas ut under förutsättning att den nya
föreningen bildas och startar upp under första halvåret 2018.
2. Föreningen ska presentera en verksamhetsplan och ett
samverkansavtal mellan föreningen och Mjölby kommun ska
skrivas för ett de beviljade medlen ska betalas ut.
3. Bidraget belastar kommunstyrelsen ofördelade medel 2018 och
ska läggas in i budgetram för 2019.
___
Beslutet skickas till:
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Föreningsutredning kring Mjölbys företagarföreningar
Bakgrund
Näringslivet i Mjölby kommun är viktigt. Företagen skapar arbetstillfällen som genererar
skatteintäkter. I dag bor det närmare 27 000 invånare i kommunen som i huvudsak bor i
huvudorterna Mjölby, Skänninge och Mantorp. Till det finns en mycket levande och aktiv landsbygd
där de gröna näringarna är mycket viktiga och livskraftiga. För att näringslivet gemensamt ska
tillgodose sina intressen och behov så finns det flera företagarföreningar. Dessa är ett mycket viktigt
verktyg och samverkanspart för kommunens Näringslivkontor när det handlar om att arbeta med
näringslivsfrågor. I kommunen finns det många engagerade företagare och många olika föreningar.
Kommunen stöttar dessa i sina ansträngningar med ekonomiskt stöd. Idag finns det totalt sex
föreningar som erhåller stöd: Företagscentrum, Företagarna, Mjölby City, Skänningenföretagarna,
Bankettföreningen och Nyföretagarcentrum. Alla dessa föreningar kräver sina styrelser, sin
administration, lokaler och digitala plattformar. Detta gör att kommunens ekonomiska stöd inte alltid
används på bästa effektiva sätt och gör dessutom att rekryteringen av nya engagerade
styrelseledamöter blir allt svårare då det uppstår konkurrens mellan föreningarna.
Nuläge
I dag går kommunen in med ekonomiskt stöd till följande föreningar/ organisationer:
Företagscentrum:
Mjölby City
Skänningeföretagen
Nyföretagarcentrum
Företagarna
Företagsbanketten
Föreningarna måste idag tillsätta och betala:
-60 styrelsemedlemmar
-Administrera fem olika hemsidor
-betala för fem olika lokaler
- betala bokföring och administration för fem olika föreningar.

Förslag till ny organisation:
En ny samordnad paraplyorganisation för hela näringslivet. Detta ger många positiva synergieffekter
ekonomisk, organisatoriskt och resultatmässigt. En sådan aktör blir betydligt starkare i samspelet
med kommunen och regionen. Det går att genomföra större aktiviteter, använda mer av
medlemavgifter och bidrag till kärnverksamheten och få mer ”verkstad” för pengarna. Det skulle
också vara realistiskt att med detta som utgångspunkt, gemensamt förhandla med kommunen om
nya bättre förutsättningar för kommunalt stöd.
Med en organisation där stadgarna tydligt befäster den lokala förankringen i både
styrelsesammansättning och aktivitetskrav och budget, borde risken för negativ centralisering
minimeras.

FÖRETAGARORGANISATION I MJÖLBY KOMMUN
förslag organisationsskiss

STYRELSE
Exempel, övergripande verksamhetsstyrelse med representation från utskotten:
FC MJÖLBY
Företag i
kommunen, lokal
servicenäring

FC SKÄNNINGE
Lokal servicenäring,
handel, fastighetsägare

MJÖLBY CITY
Lokal handel,
fastighetsägare

Mantorp Bankett Nyföretagare

ORGANISATION
De olika utskotten är autonoma i detaljplanering
med arvoderad utskottsansvarig. Ansvar för
En övergripande verksamhetsstyrelse. Sätter mål,
verksamhetsplan och lägger budget för hela verksamheten. delbudget.
Minst 8 sammanträden per år.
Styrelsens sammansättning; Ordförande, ledamöter fr FC
Mjölby, Skänningeföretagarna, Mjölby city,från Mantorp.

ANSTÄLLD/ARVODERAD administratör
Driver den övergripande verksamheten i samarbete med de lokala utskotten, FC adm, allmänna
företagaraktiviteter, kommunsamarbete, ev mini-inkubator, utbildningar mm. Samarb med andra
organisationer såsom Nyföretagarcentrum, Företagarna, ESBR osv.
FC MJÖLBY Utskott
som tillvaratar
intresset för alla
företag och
företagandet i
kommunen som inte
är specifikt lokalt.

SKÄNNINGE
Utskott med repr från
handel, service och
fastighetsägare i
Skänninge.
Driver tills. med VL
specifikt lokala aktiviteter
riktade till företag och
allmänhet.

MANTORP
Representation från
företagare i Mantorp

MJÖLBY CITY
utskott med repr
från handel och
fastighetsägare.
Driver i samordning
med
FC:s VL specifikt
lokala aktiviteter
riktade till företag
och allmänhet.

Tankar ifrån kommunen vid en omorganisation
Näringslivskontoret ställer sig positiv till den föreslagna organisationen. Den ger positiva
synergieffekter och underlättar Näringslivskontorets samverkan med de lokala företagen. De
möjliggör ett större deltagande i styrelse och ger en bättre samlad samverkanspart att föra en dialog
med.
Ett krav för dess genomförande är att planerna på att respektive utskott har autonomi när det gäller
sin verksamhetsplanering, prioritering och löpande verksamhet. Kommunalt stöd avser de olika
utskotten men kanaliseras via huvudorganisationen som sedan i avtalet har skyldighet att tilldela
motsvarande summa till utskotten. Eventuella kostnader för utskotten till huvudorganisationen för
gemensamma kostnader för administration och lokal kan tillkomma.
Företagens medlemsavgift delas upp i två delar. Först en gemensam medlemsavgift som är lika för
alla. Sedan tillkommer en serviceavgift till respektive utskott. Både medlemsavgift och serviceavgift
kanaliseras och faktureras via huvudorganisationen som sedan fördelar serviceavgifterna till
respektive utskott.
Utskotten ska vara jämt fördelade i huvudorganisationens styrelse. Kommunen skall ha en
styrelseplats i den nya organisationen för att stöd skall utgå.

