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SAMMANFATTNING
Såväl på internationell som nationell och regional nivå prioriteras åtgärder för
att stimulera innovationer, entreprenörskap och nyföretagande. Många av
dessa insatser görs för att motivera och utrusta entreprenörer med nödvändiga
färdigheter. Huvudmotivet för dessa insatser är att skapa tillväxt. Nyföre-
tagandet i Lidköping ligger på en förhållandevis låg nivå och därför finns
goda förutsättningar at med stimulansåtgärder förbättra detta.

Tillväxtrådet i Lidköping har utvecklat ett helt unikt innovationssystem där
fyra framgångsrika innovationssystem i Sverige möts för att utveckla ett
Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping (CIEL) med
ingenjörsförbunden som intressenter. Det handlar om följande fyra program
för olika målgrupper som tillsammans skapar unika förutsättningar till
kunskapsutbyte.

Idéum – Tekniskt nyskapande Internatutbildning
Idéum – Innovationsingenjör, Kvalificerad yrkesutbildning (KY)
Entreprenörskapsprogram med internationell inriktning
Mastersprogram i Entreprenörskap

Plattformen för såväl pågående verksamhet som planerad är skapandet av
Inkubator med kontor, logi, rådgivning i en kreativ miljö. I denna miljö
skall det vara möjligt för personer med innovationer att utveckla dessa till
företag. Planer finns därför att skapa ett gemensamt driftsbolag CIEL AB
med huvuduppgifter att affärsutveckla, marknadsföra och samordna de olika
verksamheterna. I detta bolag skulle Lidköpings kommun vara en
huvudintressent.

Lokalmässigt är det f d Ågårdsskolan som är tänkt inrymma samtliga
verksamheter. En förstudie har gjorts för att klarlägga hur det kan ske.

Finansieringen av de olika programmen sker på lite olika sätt men
huvudintressenter är staten genom utbildningssystemet, Västra
Götalandsregionen genom regionutvecklingsnämnden, Sparbanksstiftelsen
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Lidköping och Lidköpings kommun.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen beslutar att följande inriktningsbeslut som skall utgöra
underlag för framtagandet av ett slutligt beslutsunderlag.till kommun-
fullmäktige

Ställa sig bakom den presenterade inriktning på en samlad verksamhet för
Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping, CIEL, med
lokalisering till f d Ågårdsskolans lokaler.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och Chalmers skapa förutsätt-
ningar för en etablering av en filial till Chalmers Entreprenörskola i
Lidköping i enlighet med inriktningen i förstudien.

Indikera en finansiering med 500.000 kronor för uppstarten under 2004 och
därefter 1 Mkr per år i budget för 2005, 2006 och 2007 till Chalmers
Entreprenörskola

Tillsammans med Civilingenjörsförbundet, Ingenjörssamfundet och Svenska
Uppfinnareföreningen bilda CIEL AB i enlighet med inriktningen i CIEL-
förutsättningar, stomme till affärsplan och indikera en insats i form av
aktiekapital på 600.000 kr

Med förstudien från Chalmers, sektionen för arkitektur och fastighets-
kontorets kostnadskalkyl för ombyggnaden och hyreskalkyler uppdra åt
Fastighetskontoret projektera en ombyggnad av Ågårdsskolan som skall ligga
till underlag för slutligt investeringsbeslut. I denna projektering skall också
Lilla Broholmsskolans behov av ytterligare lokaler beaktas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Varför är entreprenörskap viktigt?

I Lissabon år 2000 fastställde Europeiska rådet inriktningen att ”bli världens
mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi”.
Utmaningen för Europeiska unionen är att skapa ett klimat i vilket entre-
prenörsinitiativ och affärsverksamheter kan blomstra. Man bör försöka öka
företagandet i unionen med politiska åtgärder och välja den lämpligaste
strategin för att få fram fler entreprenörer. Företagspolitiken syftar till att
vitalisera entreprenörskapet genom att motivera och utrusta entreprenörer
med nödvändiga färdigheter. Entreprenörskap är det tänkesätt och den
process som krävs för att skapa och utveckla ekonomisk verksamhet genom
att förena risktagande, kreativitet och/eller innovation med god styrning inom
en ny eller befintlig organisation.
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Sveriges Regering arbetar med att utveckla gynnsamma förutsättningar för
företagandet, både för att öka nyföretagandet och för att få redan etablerade
företag att växa. För att uppnå det övergripande målet för näringspolitiken
arbetar regeringen med följande prioriterade delmål:

• Kapitalförsörjning. Ta tillvara och utveckla idéer med hög
tillväxtpotential genom marknadskompletterande finansiering.

• Entreprenörskap. Bidra till ökad kompetens och skapa goda
möjligheter för företagsutveckling och företagande.

Västra Götalandsregionens mål 1 i den Regionala Utvecklingsplanen (RUS)
är ”Hållbar tillväxt i hela regionen”. Ett åtgärdsområde är ”Bra utvecklings-
miljö för växande branscher” med bl.a. åtgärden Entreprenörsklimat –
positivt till nyskapande och nyföretagande.

Regionutvecklingsnämnden tog den 9 december 2003 beslut att avsätta totalt
134 mkr till Tillväxtprogram varav minst 15 mkr för s k såddfinansiering och
54 mkr i regiongemensamma insatser till bl.a. Inkubatorer.

Lidköpings kommunfullmäktige har som en strategi i det styrkort som
fastställdes i februari 2003  ”Ett företagsvänligt klimat och ett differentierat
näringsliv.” genom att ”Kommunen och dess verksamheter har ett positivt
och stödjande förhållningssätt till företag som etablerar sig eller vill etablera
sig, samt att antalet arbetstillfällen i företag har ökat”.

Hur ser det ut med entreprenörskapet i Lidköping?

Entreprenörskap kan mätas genom att jämföra antalet nyregistrerade företag
per 1000 invånare. I nedanstående tabell finns en jämförelse med ett antal
andra medelstora städer utanför storstadsregionerna.

2001 2002 2003
6mån

Ängelholm 4,6 4,8 5,9
Varberg 4,6 4,2 5,2
Nyköping 4,4 3,9 4,6
Lidköping 3,6 3,3 3,1

Utifrån denna jämförelse kan noteras att stora möjligheter finns att bli bättre
på att med nya initiativ vitalisera entrerprenörskapet i Lidköping. Det finns
också en ”entreprenörspotential” hos alla de ungdomar som flyttat till högre
studier och nya utmaningar i världen. Av olika undersökningar framgår att ca
70 % vill flytta tillbaka om möjlighet ges. En sådan möjlighet kan vara att ta
med sig sin affärsidé och flytta hem till professionellt entreprenörsstöd och
en kreativ miljö.

Tillväxtrådets innovativa entreprenörsmodell för Lidköping

Tillväxtrådet i Lidköping har utvecklat ett helt unikt innovationssystem där
fyra framgångsrika innovationssystem i Sverige möts för att utveckla ett
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Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping (CIEL) med
ingenjörsförbunden som intressenter. Vi vill med vår modell skapa en magnet
för entreprenörer.

Nedan redovisas ett underlag för inriktningsbeslut. Underlaget kommer sedan
att bearbetas ytterligare för att återkomma som ett ärende för slutligt
ställningstagande. Det handlar om fyra olika program för olika målgrupper
som tillsammans skapar unika förutsättningar till kunskapsutbyte.

1. Idéum – Tekniskt nyskapande Internatutbildning
Denna utbildning för uppfinnare med erkänd talang startade för två år
sedan i tidigare Ågårdsskolans lokaler och flyttades då från Växjö.
Utbildningen är 1-årig och bedrivs i internatform varvat med hemstudier.
Antalet deltagare är 16 per termin. Finansieringen är klarlagd för
perioden 2002-2004 och sker genom statsbidrag 1 500 tkr, Sparbanks-
stiftelsen Lidköping 666 tkr, Västra Götalandsregionen 333 tkr och
Lidköpings kommun (Tillväxtrådet) 333 tkr. Bakom utbildningen står
Idéum Innovationsutbildning AB med Ingenjörssamfundet och Svenska
Uppfinnarföreningen som ägare..

2. Idéum – Innovationsingenjör, Kvalificerad yrkesutbildning (KY)
Denna utbildning planeras med start höstterminen 2004. Ansökan om
tillstånd för att starta är inlämnad till staten och finansieringen är tänkt att
ske genom statliga medel 2 mkr och privata företag 1 mkr (praktikplatser
m m). Utbildningen är 2-årig på heltid med 20 deltagare per klass, d v s
40 per år. Målgruppen är studenter med erfarenheter från yrkeslivet och
samarbetspartner är Mälardalens Högskola, Innovationsprogrammet.
Samarbete och samordning av lärar- och lokalresurser kommer att ske
med utbildningen under 1 ovan.

3. Entreprenörskapsprogram med internationell inriktning
Denna utbildning planeras ske i samarbete med Linköpings Universitet,
institutionen för Innovationer och Entreprenörskap som i en avsikts-
förklaring bekräftat intresset för detta.  Utbildningen riktar sig mot
entreprenörsämnen och omfattar 6 mån på deltid med planerad start
höstterminen 2004. Antalet deltagare är tänkt bli 40 per grupp, d v s 80
per år med en finansiering inom Inkubator som beskrivs nedan..

4. Mastersprogram i Entreprenörskap
Upplägget på denna utbildning beskrivs i bilagt underlag från Chalmers.
Om det som beskrivs här kan komma till genomförande kan det bli av
mycket stor betydelse för CIEL:s utveckling totalt.  Betydelsen av att få
en etablering av verksamhet med Chalmers som huvudman är mycket
stor. Målgruppen för utbildningen är ingenjörer som gått treåriga hög-
skoleutbildningar i Sverige liksom att studenter från Chalmers civil-
ingenjörsprogram kan välja att göra de tre sista terminerna som en del av
examen. Finansieringen under en treårsperiod 2004-2007 är planerad ske
dels genom insatser med 900 tkr per år från Chalmers inom utbildnings-
systemet, dels med 1 mkr per år från Västra Götalandsregionen inom
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tillväxtprogrammets medel för regiongemensamma insatser, dels med 1
mkr per år från Lidköpings kommun genom anslag utöver bef budget och
dels genom 500 tkr per år från privata företag (20 företag x 25 000 kr).
Eftersom verksamheten beräknas komma i gång hösten 2004 behövs 500
tkr i tilläggsanslag innevarande år.

Plattformen för såväl pågående verksamhet som planerad är skapandet av
Inkubator med kontor, logi, rådgivning i en kreativ miljö. I denna miljö
skall det vara möjligt för personer med innovationer att utveckla dessa till
företag. Till stöd för detta skall finnas experter som rådgivare såväl från de
utbildningar som pågår som externa. Samarbetsparter är Almi-företagspartner
med såväl innovationsrådgivare som finansiell rådgivare och Exportrådet.
Lokalmässigt är avsikten att allt skall samlokaliseras till f d Ågårdsskolan.
Förutom utbildningslokaler finns här möjligheter att skapa lokaler för boende
och inkubator i de lokaler som ursprungligen byggdes för
inackorderingsboende på Ågårdsskolan. Finansieringen är klar för perioden
2004-2006 genom Sparbanksstiftelsen Lidköping, 800 tkr, Västra
Götalandsregionen, 1 200 tkr och Lidköpings kommun (Tillväxtrådet), 400
tkr.

För att kunna utveckla och bedriva vidareutbildning för ingenjörer i Sverige
vill Civilingenjörsförbundet, Ingenjörssamfundet och Svenska Uppfinnare-
föreningen ha Lidköping som bas för gemensamma utbildningar inom
Innovation och Entreprenörskap.  Planer finns därför att skapa ett gemensamt
driftsbolag CIEL AB med huvuduppgifter att affärsutveckla, marknadsföra
och samordna de olika verksamheterna. Aktiekapitalet i detta bolag är tänkt
bli ca 1,3 mkr varav kommunens andel skulle vara 600 tkr.

För att skapa en unik kreativ miljö med de mycket goda förutsättningar som
finns i Ågårdskolan har en grupp arkitektstudenter från Chalmers gjort en
förstudie i syfte att utveckla fastigheten till en ännu attraktivare miljö.
Fastighetskontoret har gjort en kostnadskalkyl baserat på detta som slutar på
totalt 27 941 000 kr, varav 4 500 000 bedöms vara åtgärder som ingår i
underhållsplan. Kostnadskalkylen finns bilagd

Första våningsplanet i boendedelen är planerad användas för Inkubator. Det
andra logiplanet används för internatverksamheten blandat med kortkurser
för ingenjörer. En del kan också användas som studentrum.

I tidigare överläggningar med Försvarets Materielverk och Ungerska
flygvapnet har ett våningsplan erbjudits för logi till tekniker och piloter. Nu
har en definitiv tidplan lagts vilket innebär en treårsperiod med start 2005.
Detta innebär att ombyggnaden med bl.a. dusch och toalett i varje rum måste
vara klar till i början av januari 2005. Beläggningen varierar från 5 till 24
gäster under de tre åren. Slutliga förhandlingar kommer att ske under februari
månad i syfte att teckna avtal om uthyrning av hela tredje våningsplanet för
detta ändamål.

De redovisade hyreskalkylerna bedöms helt rimliga för den planerade
aktuella verksamheten. Vad som återstår att utreda är om CIEL AB skall vara



 Sida 6 (6)

2004-01-27

Macintosh HD:Users:leiferiksson:Desktop:KS 2004-02-03:Yttrande CIEL Ver 2 .doc

huvudman och hyresgäst för all verksamhet eller om logi och servering bör
bedrivas av fristående entreprenör.

Friskolan Lilla Broholmskolan bedriver idag verksamhet i en del av
byggnaden. Denna del berörs inte av den föreslagna första etappen. Från
skolan har framförts önskemål om att få utökade lokaler och detta önskemål
bör kunna tillgodoses genom vissa omdisponeringar och ev utbyggnad. Hur
detta skall lösas får bedömas under projekteringsarbetet i samråd med
företrädare för Lilla Broholmsskolan.
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