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Motion
Förläng öppettiderna för rådgivning på
nyföretagarcentrum
Den kommun som vill ha en god skattekraft måste ha ett växande företagarliv. För kommunen
är det enormt viktigt att skapa ett gott företagsklimat och då främst för småföretag som inte
har samma ekonomiska resurser som de större. Att ge råd och stöd till de småföretagare som
startar upp är viktigt inte bara för den enskilde företagaren utan även för kommunen då allt
företagande genererar arbetstillfällen och med det skatteintäkter. Professionell rådgivning i
uppstartsläget kan vara avgörande för att lyckas som företagare eller att misslyckas med,
ibland personliga ekonomiska katastrofer som följd. Sverigedemokraterna ser positivt på
verksamheten som bedrivs i nyföretagarcentrums regi. Dock har man i dagsläget endast tid
måndagar kl. 14-18 varannan vecka för att ta emot nyföretagare och deras frågor.
4 timmar varannan vecka får anses som alldeles för lite för en kommun i Botkyrkas storlek
som har många blivande entreprenörer där denna tid kan vara avgörande för om ett företag
blir verklighet eller inte. Varje nytt företag räknas, och dessa resurser måste tas på allvar och
disponeras till sin största utsträckning. Man bör även införa möjlighet (om sådan ej redan
finns) till tidsbokade besök. Detta för att säkerställa att den enskilde entreprenören verkligen
skall få råd och att denne inte måste vända i dörren på grund av långa väntetider. En
ytterligare möjlighet för rådgivning är att inrätta telefonrådgivning, allt för att ge våra
entreprenörer så bra stöd som möjligt att lyckas med sitt företag. Kanske kan man under vissa
kvällar i veckan/månaden ha telefonbemanning under någon timme för detta ändamål.
Utvärdering av denna telefonrådgivning bör göras efter 6 månader för att se om det är något
man skall fortsätta med. Sammantaget anser Sverigedemokraterna att Nyföretagarcentrum och
dess verksamhet är mycket viktig för kommunens företagarklimat och våra småföretagares
möjligheter att lyckas.

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:
Att Kommunen förlänger öppettiderna för ”drop-in” rådgivningen som sker i
nyföretagarcentrums regi till minimum 16 timmar i veckan.
Att Kommunen inför tidsbokning för rådgivning på Nyföretagarcentrums hemsida
Att Möjlighet för telefonrådgivning införs
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