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Motion
Inför en studiedag inom näringslivet för Botkyrkas
politiker och tjänstemän

Sverigedemokraterna önskar att se en studiedag för politiker där de kan få träffa företagare i
kommunen. Under denna dag kan politiker och politiska tjänstemän besöka stora och små
företag i kommunen för att få en bättre uppfattning om företagens verksamhet samt en
bättre förståelse för företagarnas vardag. Det bereds en väg för kommunens politiker att
skapa en dialog med företagare och anställda, vilket kan underlätta för fortsatta kontakter.
Med en sådan dag kan det i Botkyrka skapas kontakter, som i framtiden kan vara avgörande
för flera företagare. Kostnaden för projektet är minimal och består egentligen bara av
marknadsföring eftersom arbetet kring planering inte är så omfattande och kan skötas av
någon som redan idag har andra sysslor. Företagarnas synpunkter är viktiga för ett bättre
näringslivsklimat i Botkyrka.
En studiedag inom näringslivet ger även en möjlighet för både politiker och företagare att
sätta sig in i hur relationen mellan näringslivet och kommunen fungerar, samt vilken
vägledning det finns från kommunens sida och hur den kan förbättras. Det är vårt ansvar
som politiker att lyssna till företagarna och deras anställda. Vi Sverigedemokrater vill göra
allt vi kan för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för dessa, så att vi på sikt kan nå
ett optimalt företagsklimat i Botkyrka kommun. Vår vision är att Botkyrka i framtiden ska
vara ett mycket attraktivt val för företagare som vill komma hit för att etablera och bygga sin
verksamhet. Då får inte företagarnas önskemål och synpunkter åsidosättas.

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:
Att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att införa en studiedag i
Botkyrka kommun där politikerna och tjänstemännen får chansen att träffa intresserade
företagare och anställda inom näringslivet.

Att ambitionen för denna dag skall vara att så många företag som önskar får besök från
minst en politiker eller tjänsteman under denna dag.
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