
Motion till kommunfullmäktige i Norrköping 

 

Språksatsning för lokalt företagande 

 

Norrköpings näringsliv har en enorm potential. Tack vare den geografiska placeringen och tillgången 

till goda kommunikationer skulle många nuvarande företagare kunna utöka sin verksamhet. Det råder 

inget tvivel om att många företagare önskar ett bättre företagsklimat och en bättre kontakt med 

kommunen. Inte heller råder det något tvivel om att Norrköping har enorma problem med utanförskap, 

segregation och en förhållandevis låg sysselsättning. 

 

Den grupp invånare som mest av allt har svårt att få jobb i Norrköping är utrikesfödda, vilket vi ser på 

statistiken kring utbetalt försörjningsstöd. Att förenkla för samtliga kommuninvånare att skaffa 

sysselsättning och bli självförsörjande bör vara ett prioriterat område för Norrköping, och en satsning 

på just denna grupp behöver inte nödvändigtvis vara särskilt svår. Ju fler som får arbete, desto mer 

pengar blir över till andra kommunala satsningar, och med en ökad sysselsättningsgrad kan vi 

långsiktigt bekämpa såväl utanförskap och segregation som kriminalitet. 

 

Redan idag bedriver flera utlandsfödda Norrköpingsbor egna företag och som bekant står näringslivet 

för fyra av fem nya jobb. För att dels stärka utlandsfödda som idag driver företag, men även 

möjliggöra för människor som tidigare drivit företag i sina respektive hemländer, att förverkliga sina 

idéer, kan en riktad satsning på företagarspråk med allt vad det innebär bli en god start.  

 

I exempelvis Stockholm använder ett flertal kommuner en utbildning som kombinerar inläsning av 

grundläggande kunskaper i svenska med kunskaper i företagande, marknadsföring, ekonomi och en 

viss form av samhällsorientering. Utvärderingarna av dessa utbildningar har visat på ett gott resultat 

och flertalet kursdeltagare har som följd av detta valt att starta egna företag. Norrköping bör, med vår 

potential, inte vara sämre. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta följande: 

 

Att delegera till berörda nämnder att undersöka möjligheten till att Norrköpings kommun erbjuder 

kommuninvånare med företagarambitioner en språkutbildning i kombination med exempelvis 

utbildning i ekonomi, marknadsföring, företagande och samhällsorientering. 

 

Att Norrköpings kommun skickar förslaget på remiss till berörda verksamheter i kommunen. 

 

 

 

Markus Wiechel (SD) 


