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§ 62

Svar på motion om möjligheter till kompetensförsörjning
genom företagssafari
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, och att uppdra åt
näringspolitiska rådet att utse en projektgrupp.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) och Lars Elwing (M) har lämnat in en motion
med förslag om att arrangera en Företagssafari för studenter från
Högskolan i Jönköping som under en dag får besöka företag i Habo
kommun. Motionärerna menar att en Företagssafari skulle ge studenter en
chans att få upp ögonen för de bra företag som finns i Habo kommun och
att satsningen skulle gynna såväl studenter, företag och kommun som
helhet. Motionärerna menar att företagssafarin kan ses som ett komplement
till den fadderverksamhet som vissa företag inom Habo kommun bedriver
tillsammans med Högskolan i Jönköping. Alla företag har dock inte
möjlighet att vara faddrar och detta skulle kunna vara ett fungerande
alternativ enligt motionärerna som föreslår att
 kommunens näringslivsutvecklare får i uppdrag att ta fram förslag
på hur en Företagssafari skulle kunna arrangeras,
 näringslivsutvecklaren och en projektgrupp utses att genomföras
safarin,
 en Företagssafari genomförs under senare delen av hösten 2018,
 en utvärdering genomförs och rapporteras till kommunfullmäktige.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2018-04-27 att många företag i Habo
kommun under de senaste åren har kommunicerat allt större problem att få
tag på rätt kompetens till sina företag och alla sätt att försöka överbrygga
klyftan mellan utbildningsväsendet och näringslivet är värt att pröva. Att
aktivt skapa kontakter med studenter redan under studietiden och visa vad
företag och kommun har att erbjuda är värdefullt.
Mycket görs förstås både i näringslivet och i kommunens verksamheter
genom deltagande på olika mässor, bjuda in studenter till organisationerna,
fadderverksamheter och projektarbeten på ute på företagen.
Kontakt har tagits med Jönköpings Tekniska Högskola och ansvarig person
för kontakter med näringslivet för att höra vad högskolan anser om
förslaget och möjligheten att genomföra safarin. Responsen var mycket
positiv utifrån att studenterna har mycket begränsad kunskap om vilka
företag som finns i Regionen. De poängterar dock att det är helt avgörande
för framgången att näringslivet är positiva och ställer upp på bred front för
att aktiviteten ska bli framgångsrik. Det måste tydligt kommuniceras vilka
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företag som deltar samt vilka kompetenser som företagen har behov av.
Internationella handelshögskolan bedöms också vara intresserade av
safarin och kommunens näringslivsutvecklare kommer inom kort att ha ett
möte med både Internationella Handelshögskolan och Jönköpings tekniska
högskola för att planera ett lämpligt upplägg.
Näringslivet i kommunen måste bistå med inventering av kompetensbehov
samt kontakter med företagen som önskar vara med.
Högskolan har också lovat att bistå med genomförandet genom att
marknadsföra Företagssafarin till studenterna och föreslår att den äger rum
i slutet av oktober/början av november. Tidpunkten är lämplig utifrån att
studenterna då söker praktikplatser och ska påbörja sina examensarbeten
och söker på grund av det aktivt kontakt med olika företag.
Näringslivspolitiska rådet kan med fördel fungera som styrgrupp och utse
projektgrupp för aktiviteten. Då näringslivet efterfrågar fler kompetenser
än som utbildas på Jönköpings högskola så torde konceptet, om
utvärderingen visar att det fallit väl ut, kunna prövas även mot andra
utbildningsanordnare som exempelvis olika Yrkeshögskoleutbildningar
samt lämpliga gymnasieprogram.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas.
Kommunfullmäktiges behandling
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
--Beslutet skickas till:
Företagslots
Näringspolitiska rådet
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