ENKEL FRÅGA
Svenskt näringsliv publicerar varje år en ranking över företagsklimatet i
Sveriges samtliga kommuner. I årets ranking tappar Malmö ytterligare 13
placeringar i rankingen ner till plats 172.
Malmö stad borde ha möjligheterna att lyckas mycket bättre. Som en del av en
storregion: Greater Copenhagen Region har vi ett brett underlag av
arbetskraft. Många företag väljer att etablera sig i regionen, flera av dessa har
valt och kommer välja Malmö som sin bas. Malmö har ett Universitet, utmärkta
kommunikationer med Öresundsbron och närheten till Kastrups internationella
flygplats skapar i sig enormt goda förutsättningar för staden att lyckas. Som
företagarkommun har vi många av de yttre förutsättningar som krävs för att
lyckas betydligt bättre. Men det som rankingen mäter är just kommunens
inställning till företag och där är styret ytterst ansvarigt.
De yttre förutsättningarna för ett spirande företagsklimat i kommunen finns
men de inre förutsättningarna, de som vi själva kan påverka, är undermåliga.
Istället för att underlätta för företagen är styret i en ständig kamp att försöka
försvåra. Mer regler, fler avgifter och sämre förutsättningar för nya företag att
etablera sig i kommunen har blivit en signum för styret. Att Malmö inte lyckas
bättre är inget annat än ett misslyckande ifrån kommunens sida. Centerpartiet
har sedan vårt återtåg i kommunfullmäktige vid ett flertal tillfällen poängterat
just detta. Ett gott företagsklimat är en grundbult till att kunna skapa fler arbetstillfällen i staden. Ska vi kunna komma till bukt med utanförskap och hög
arbetslöshet krävs det fler företag som blomstrar i staden, inte färre. Men med
det nuvarande styrets politik fortsätter förutsättningarna att försämras, vi tappar i rankingarna och man visar inga tecken på att vilja förändra detta då den
negativa trenden fortsätter nedåt.
Med anledning av ovan vill jag ställa följande fråga till Kommunstyrelsens
ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh
Avser Katrin Stjernfeldt Jammeh i egenskap av kommunstyrelsens ordförande
och ytterst ansvarig för kommunens verksamheter vidta några åtgärder för att
förbättra stadens företagsklimat?
Charlotte Bossen
2019-09-24

