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SVAR PÅ INTERPELLATION FRÅN LARS-OVE BENGTSSON (C)
ANGENDE KOMMUNSTYRELSENS NÄRINGSUTSKOTTS
VERKSAMHET

Tack till Lars-Ove Bengtsson som vill belysa dessa så viktiga näringslivsfrågor 1 kommunfullmäktige.
Företagen i vår kommun är de absolut viktigaste för att skapa förutsättningar för människor att bo
och verka i vår kommun för att kunna utveckla välfärden.

Kommunstyrelsens näringsutskott har sedan bildandet haft 1 6 sammanträde och enligt upprättat
reglementet så har nedanstående frågeställningar beretts och hanteras av näringsutskottet:
• Sysselsättningen och näringslivet i kommunen
• Turismverksamheten
• EU-frågor och internationellt arbete
• Mark- och exploateringsverksamheten samt bevaka kommunens intressen inom fastighetsbildning

Av alla ärenden har ca 40 % berört sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Andra exempel på
ärenden som hanterats är försäljning av tomtmark, utveckling av färjelägret i Sunnaryd som ett nav
för besöksnäring, marl&öp m.m.

Kommunstyrelsens presidium, kommundirektör och näringslivschef har under året prioriterat mer
regelbundna företagsbesök något som är viktigt för kommunen för att kunna lyssna in företagens
behov och i syfte att kommunen ska kunna stödja deras tillväxt.

Bildandet av nya “GNAB” kommer att ge bättre förutsättningar att arbeta samlat och mer effektivt
med näringslivsutveckling och besöksnäring. Detta tror jag kommer att leda till ökad attraktivitet,
ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft i kommunen och i regionen.

Från årsskiftet kommer kommunstyrelsens näringsutskott att öka focus inom sysselsättningen i
kommunens samt även behandla infrastruktur med särskild koppling till kommunen. Men
näringsutskottet kommer att fortsätta att bereda frågor inom internationella frågor, EU, strategisk
markförsörjning samt näringsliv och besöksnäringsfrågor i kommunen.

Alla dessa delar tror jag kommer bidra till att förstärka vårt näringslivsklimat i kommunen.

När det gäller Svenskt Näringslivs undersökning så består den av 18 olika faktorer som viktas olika
tungt, 2/3 är en enkätundersökning och resterande del är statistik från SCB och UC. Många av
frågorna har kommunen som organisation inte direkt påverkan på men av de som vi lättas kan
påverka är kommunens service till företag, konkurens från kommunen och kommunalskatt.
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När det gäller kommunens service pågår ett stort arbete att förbättra denna — men det tar tid att
vända — dessutom är det i mångt och mycket även en attitydfråga även här — man tror det är sämre
än vad det är. Den andra delen är konkurens från kommunen har det varit Gislaparken som varit den
stora symbolfrågan och den är ju numera avslutad. Den tredje delen är kommunalskatten som är hög
i vår kommun. Den styrande majoriteten, till skillnad av flera oppositions partier som vill höja
kommunalskatten, lägger i vart fall inga förslag på en ändring av kommunalskatten i nuläget eller har
så gjort under hela denna mandatperioden.

Till sist: Det absolut viktigaste, tror jag, är att vi alla politiker oavsett parti, tjänstemän och företagare
ständigt för dialoger på hur vi arbetar tillsammans med att på bästa sätt utveckla vårt näringsliv i hela
kom mun en.
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