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Val av representant till deltagande vid Sjöstadsmorgon
Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde den 9 januari 2019 lyftes frågan om socialnämnden ska
närvara vid Sjöstadsmorgon. Vid sammanträdet beslutades att Marianne Walter (S) och
ordförande Maths Andersson (L) deltar vid den Sjöstadsmorgon som genomfördes den 25
januari 2019. I övrigt skulle frågan åter tas upp för att besluta huruvida socialnämnden ska
representeras av någon mer utöver ordförande vid Sjöstadsmorgon.

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att:

Bakgrund
Under 2016 lanserade Tillväxt Motala AB varumärket Sjöstadsmorgon. Det var en utveckling
av de månatliga frukostmöten som kommunen och Tillväxt Motala AB genomfört den sista
fredagen varje månad under närmare ett decennium.
Vanligtvis genomförs Sjöstadsmorgon sista fredagen mellan 07.30-09.00 på plats vid något av
kommunens företag. Grundstrukturen för morgonen är en inledande frukost/mingel de första
30 minuterna – programmet inleds 08.00. Programmets inledande 30 minuter vigs åt
morgonens värdföretag följt av 30 minuter information från företagsfrämjande aktörer samt
Motala kommun och Tillväxt Motala AB.

Dialog, mötesplatser och information har visat sig vara en av nyckelkomponenterna i att
skapa ett bra företagsklimat. Detta är centralt för bolagets enhet Företag och Tillväxt som
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årligen arbetar fram en lista bestående av ett antal punkter på förbättringar, ett handslag
mellan kommun och näringsliv.
Under 2019 planeras det sex frukostmöten under begreppet Sjöstadsmorgon för att där samla
företag, kommun och andra intressenter för nätverksbyggande, information och
relationsbyggande.
Finansiering
Deltagandet är kostnadsfritt och för den som utses att representera nämnden utgår ersättning
för mötesdeltagande enligt nivå 3, förlorad arbetsinkomst samt reseersättning utifrån
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.
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