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Lokal investeringsbank för unga företagare
Initiativ
Annie Lööf har som näringsminister uppdraget att se över floran av olika stöd till nya
småföretag.
I Dagens Industri av den 4 januari kan man läsa en appell till Annie Lööf – ” Red ut
miljardkaoset – Strategin för innovationsföretag liknas vid en kladdkaka”. De 17 miljarder som
satsas kan användas på ett betydligt bättre sätt. Ett bra alternativ är skapande av lokala
investeringsbanker enligt förslaget nedan.
Idag är det omöjligt för en ung person att starta eget bolag om inte anhöriga kan borga för det
riskkapital som behövs. ALMI och andra stödgivare passar i de flesta fall inte då det är dyrt att
låna hos dem och har krav som är svåra att uppfylla. Det är svårt för små företag att få lån hos de
stora bankerna då beslut sker långt från tilltänkt låntagare. En del små provinsbanker på
landsbygden kan ibland ställa upp, men även de styrs av de stora som t ex Swedbank där de flesta
provinsbankerna har avtal om tjänster som är för dyra för små banker.
Kapitalförsörjning till små företag bör om möjligt ske lokalt, t ex inom den egna kommunen, där
personkännedomen är bäst. De företag, som startas av unga personer och som det går bra för,
anställer gärna kompisar och bidrar då till minskad ungdomsarbetslöshet.
Mitt förslag, som jag ställt till Örkelljunga kommun:
Att kommunen tillsammans med bankerna och intresserade företag inom kommunen bildar ett
investmentbolag med ett aktiekapital på 2-3 miljoner och med en inlåning på 20-50 miljoner från t ex
Kommunen, Almi, Industrifonden, Innovationsbron, Vinnova och intressenter inom kommunen.
Bolaget bör ha samarbetsavtal med Campus Helsingborg, Tillväxtverket, Energimyndigheten och
intresserade inkubatorer, som det finns över 40 av i Sverige.

Bolaget ska vända sig till personer mellan 18 – 30 år, som har ett uttalat intresse av att starta företag och
behöver lån och/eller checkkredit på t ex 100000-500000. När fast egendom inte kan pantsättas borde en
företagsinteckning + personlig borgen från företagaren vara tillfyllest om kriterierna för god affärsidé
uppfylls.
Styrelsen för bolaget tillsätts av aktieägarana med sammanträdesersättning enligt kommunens
sammanträdesreglemente. Då undviker man att girigbukar kommer in i verksamheten.
Styrelsen beslutar om kredit i varje enskilt fall.
Administrationen av bolaget kan läggas ut på entreprenad efter anbud till bank eller annan inom
kommunen.
Tillstånd att bedriva bankverksamhet måste beviljas av FI men borde inte vara ett hinder
Jag när förhoppning om att mitt förslag ska tilltala Annie Lööf då det främjar nya småföretag
och stärker landsbygden.

