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Ett av Vänersborgs kommunfullmäktige inriktningsmål är att Alla i Väners orgs 
har goda, jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv. Det bästa 
sättet att säkerställa detta är att alla som vill ha ett jobb, kan få ett jobb. 

Företagare är jobbskapare, de bygger det lokala samhället, skapar jobb och 
får därmed Vänersborg att leva. Det är i de små företagen som de flesta nya 
jobben skapas ( en del anger att så många som 4 av 5 jobb skapas i 
småföretag). Intresset för att vara företagare är dock lågt i Sverige. Enbart 8,5 
procent av svenskarna uppger att de är intresserade av att vara företagare i 
Global Entrepreneurship Monitors, GEM, internationella studie. 

Hur är då förutsättningarna lokalt? I Svenskt Näringslivs årliga företagarenkät 
om det lokala Näringslivsklimatet för 2019 hamnade Vänersborg på plats 260 
av 290 kommuner. Det finns ett stort behov av att hitta sätt att underlätta för 
företagare att etablera sig i kommunen och därmed sänka trösklarna till 
arbetsmarknaden. 

Syftet med denna motion är att ta bort ett hinder till etablering av nya 
arbetsplatser i kommunen. 

Det händer att företagare vänder sig till kommunen och ansöker om att köpa 
en fastighet att etablera sig på i ett visst verksamhetsområde, men får avslag 
med motiveringen att man har "fel" inriktning på verksamheten. Det som anges 
som "rätt" är då inte grundat i om Detaljplanen tillåter affärsverksamheten, 
utan till ett lokalt politiskt beslut för området. Ett praktexempel är när 
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-18 §19 om Utvecklingsstrategin för Projekt 
Wargön - energi miljö och innovation har tolkats som att detta fortfarande 
gäller långt efter att projektet är avslutat. 

Med stöd av ovanstående resonemang yrkar vi: 

-att som grundregel ska Vänersborgs kommuns försäljning av kommersiella 
fastigheter baseras på områdets Detaljplan, samt 

- att i särskilda fall kan Detaljplanen kompletteras med strategiska beslut om 
de fattats av Kommunfullmäktige. Sådana beslut ska vara publicerade på 
kommunens hemsida i anslutning till information om området. 
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