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§ 29

Förslag till upphandling av konsulttjänst för
affärsutvecklingsstöd till tillväxtföretag

Sammanfattning

Trots att tillväxten i Sverige och Haninge kommun är relativt hög
finns det medborgare som står utanför arbetsmarknaden,
arbetslösheten varierar mellan olika grupper. En delförklaring är att
det inte alltid finns en matchning mellan den kompetens de
arbetssökande har och den kompetens som företagen frågar efter.
Dock kan det även bero på att företagen och de arbetssökande inte
hittar varandra av olika orsaker. Det kan leda till att företag slutar
anställa trots att företaget går bra och att arbetssökande slutar leta
jobbmöjligheter och relevanta utbildningar.
Arbetsmarknad och integration är prioriterade utvecklingsområden
för Haninge kommun. En relativt hög arbetslöshet medför behov av
fler verkningsfulla åtgärder för att öka sysselsättningen i
kommunen.
Förvaltningens synpunkter

Utifrån kommunens näringslivs- och arbetsmarknadsstrategi
bedömer kommunstyrelseförvaltningen att det finns en resurs- och
kompetensbrist i jämförelse med strategins ambitioner. Detta
avseende möjligheten att, inom befintlig förvaltningsstruktur, få
fler i arbete och bidra till ökad integration genom att stimulera
lokal tillväxt och en inkluderande lokal arbetsmarknad.
En förstudie, bilagd denna recit, har genomförts för att ta fram
fakta och utforma ett förslag på arbetsprocess för ett fortsatt arbete.
Utifrån förstudien föreslås att upphandling av konsultuppdrag för
affärsutvecklings- och rekryteringsstöd till tillväxtföretag
genomförs. Uppdraget ska löpa över fem år till en kostnad om
maximalt 5 mnkr per år. Konsultuppdraget ska primärt arbeta med
uppsökande verksamhet mot målgruppen små och medelstora
företag (fem till 50 anställda) och till dessa erbjuda kostnadsfri
affärsutvecklings- och rekryteringsstöd för att därigenom kunna
skapa cirka 1 000 jobb under uppdragstiden.
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Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2021-01-21 – Förslag till upphandling av
konsulttjänst för affärsutveckling till tillväxtföretag.
- Bilaga 1: Förstudierapport – Behovet av affärsutvecklings- och
rekryteringsstöd till tillväxtföretag.
Överläggningar i kommunalrådsberedningen

Kommunalrådsberedningen ser inte minst i pandemins spår ett stor
behov av att stärka förutsättningarna för en fortsatt utveckling av
Haninges lokala näringsliv och skapandet av nya jobb. Utifrån
tidigare beslutad näringslivs- och arbetsmarknadsstrategi ser
kommunalrådsberedningen att detta är ett sätt för kommunen att
investera kompetensmässigt för att små och medelstora företag i
Haninge ska kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling genom
att skapa nya jobb, jobb som också bidrar till en ökad
sysselsättningsgrad. Det är av stor vikt att det förstärkta
näringslivsarbetet följs upp mot relevanta nyckeltal, både sådana
som redan används av kommunen och kompletterande nyckeltal
om det finns behov av detta. Kommunalrådsberedningen vill
understryka vikten av en kontinuerlig uppföljning av insatsen för
att årligen kunna stämma av och bedöma den fortsatta framdriften.
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra
upphandling av konsulttjänst inom affärsutvecklings- och
rekryteringsstöd enligt beskrivning i ärendet.
2. Kostnaden för uppdraget år 2021, maximalt 3 mnkr, belastar
kommunstyrelsens reserv.
3. Kostnaden för uppdraget år 2022-2025, maximalt 5 mnkr per
år, hanteras inom ordinarie budgetprocess.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Christian Lindefjärd (SD) hemställer om att lämna ett särskilt
yttrande från Sverigedemokraterna.
Sven Gustafsson (M) yrkar bifall till tilläggsförslag från
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Moderaterna (bilaga).
Åsa Bååth (V) yrkar i första hand bifall till eget förslag från
Vänsterpartiet (bilaga) och i andra hand avslag till
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut kommunalrådsberedningens förslag, tilläggsförslaget från
Moderaterna och det egna förslaget från Vänsterpartiet.
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
det egna förslaget från Vänsterpartiet och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Moderaterna ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Slutligen finner ordföranden att kommunstyrelsen medger att
Sverigedemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande.
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra
upphandling av konsulttjänst inom affärsutvecklings- och
rekryteringsstöd enligt beskrivning i ärendet.
2. Kostnaden för uppdraget år 2021, maximalt 3 mnkr, belastar
kommunstyrelsens reserv.
3. Kostnaden för uppdraget år 2022-2025, maximalt 5 mnkr per
år, hanteras inom ordinarie budgetprocess.
4. Sverigedemokraterna medges lämna ett särskilt yttrande
(bilaga).
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin,
Alexandra Anstrell - samtliga (M) och Åsa Bååth (V) reserverar sig
mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
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För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen
För kännedom:
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