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Företagsklimatet på Kungsholmen och i staden
När man läser Verksamhetsberättelsen, med inriktning på företagandet, så får man samma
återkommande information som nu givits under hela mandatperioden.
Här står under punkt 3.1 att Stockholm har ett gott företagsklimat under punkt 3.2 att man har
ett gott samarbete med företagarna i området.
Det är häpnadsväckande att man påstår under punkt 3.1 att Stockholm har ett gott
företagsklimat, när företagsklimatet under majoritetens styre i vår kommun rasat från plats 22
under alliansens tid till plats 123 i Svenskt Näringslivs årliga ranking.
Märkligt också att man under punkt 3.2 1. skriver att man har ett gott samarbete med
företagen i stadsdelen, när vi i våra kontakter med en av företagarföreningarna får bilden av
att de att de inte upplever något samarbete.
Det är inte konstigt att den rödgröna majoriteten i Kungsholmens stadsdelsnämnd inte
fokuserat på företagande när de ledande rödgröna politikerna i stadshuset inte gör det.
Företagarna redovisar att de upplever en dålig attityd från tjänstemän och politiker.
Detta vill vi moderater och övriga allianskollegor ändra på, eftersom vi inser betydelsen av ett
gott företagsklimat. Stockholm ska inte befinna sig på plats 123. Stockholm ska istället vara
ledande!
Moderaterna och andra partier inom alliansen vill att ett näringspolitiskt kansli inrättas, med
en ansvarig näringslivssekreterare. Avsikten med detta är att undanröja den ökade känslan av
ointresse bland stadsdelens företagare, från majoritetspolitiker och tjänstemän.
Detta näringslivssekretariat ska ha till uppgift att hålla kontakt med företagare, med de som
vill etablera sig, och med de nu närvarande företagarna samt företagarföreningarna i området.
På så sätt skapas den kontakt och samarbete som saknats under så lång tid.
Antalet nya företagare minskade i landet 2017 jmf med föregående år med 680 st.
Konkurserna ökade i hela landet med 3 procent, i Stockholm med 1.4 procent. Och detta i
kraftig högkonjunktur. Ett av skälen till detta återfinns i dåligt företagsklimat!
I många städer satsar man hårt och medvetet på att förbättra sitt företagsklimat. Därför
behöver situationen för företagare i vår stad och i vår stadsdel förändras.
Höga skatter, jämfört med vår omvärld, hämmar företagande. Krångligt regelverk jämfört
med vår omvärld hämmar företagande. Tal om vinsttak hämmar företagande.
Moderaterna och övriga partier inom alliansen vill arbeta med ökade positiva kontakter med
alla som vill skapa sitt första företag och med de som redan är igång, se vad politiken kan
bidraga med för att företagen i stadsdelen ska växa och bli mer konkurrens- och livskraftiga.

Vi anser också att det är politikens roll att se till så att trygghet råder i vår stadsdel, det är inte
företagarnas uppgift att i ett för dem svårt ekonomiskt läge behöva betala för väktare, så att de
ska kunna bedriva sin verksamhet i lugn och ro. Även allmänhet och kunder förväntar sig att
det är politikens uppgift att lösa ordningsproblemen i vår stadsdel.
Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till förvaltningen:
-

Hur arbetar stadsdelsförvaltningen för att företagsklimatet på Kungsholmen ska
förbättras?

-

Vilka kontakter och arbetssätt har förvaltningen gentemot de företag och
företagarföreningar som finns på Kungsholmen

-

Vilken aktuell lägesbild finns för hur företagare upplever säkerhets- och
trygghetssituationen på Kungsholmen?

-

Vilka planer och åtgärder finns i stadsdelens verksamhetsplan och budget för 2018 för
att förbättra företagsklimatet på Kungsholmen?

