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Kommunstyrelsen

Motion om ett starkt näringsliv byggt
på grön omställning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen skall anses besvarad vad avser punkt 1 och avslås vad avses motionens punkt 2

Ärendebeskrivning
Alliansen instämmer att nya arbetstillfällen i kommunen är positivt både ur ekonomiskt,
socialt och miljömässigt perspektiv. Både för den enskilde och för kommunen. Men
Miljöpartiet har i sin motion ambitionen att lägga ansvaret för de enskilda företagens
utveckling i kommunens händer. Försök med detta har slutat i katastrof i många länder. Vi
har i Alliansen en tilltro att ett hållbart näringsliv utvecklas i samverkan mellan ett företag
och dess kunder. Kommunen kan som en intelligent kund ställa rätt krav och få till stånd en
utveckling i en önskad inriktning. Vad kommunen däremot inte kan är att tvinga näringslivet
att bedriva verksamheter som inte är lönsamma för företaget. Ett hållbart företagande
måste förutom miljömässigt och socialt hållbart även vara ekonomiskt hållbart. Utan det
finns inget företag.
1.
Det är inte fullmäktiges uppgift att ge direktiv vad styrelsen i Kävlinge Furulund
Samverkan ek för ska bedriva för verksamhet. Kommunen representanter i styrelsen kan
påverka och driva en utveckling i en viss riktning men det är i respekt för och med övriga
medlemmars intressen i föreningen. I dagsläget bedrivs en uppskattad cirkulär ekonomi
verksamhet genom Lions med Återbruket. Hur många arbetstillfällen detta har skapats är
inte klart, ej heller om den skulle klara konkurrens från andra föreningars aktiviteter inom
cirkulär ekonomi. Den största tillväxten av arbetstillfällen i ett miljöteknikföretag i
kommunen finns hos Opsis AB i Stävie som verkar på en internationell marknad med stor
framgång.
2.
Vår kännedom om Barsebäcksverkets ägare och intressen visar tydligt att de
inte är intresserade av att bedriva den typ av utvecklingsverksamhet motionären föreslår på
platsen. Deras uppdrag är att avveckla det stängda kärnkraftverket och om möjligt hitta
andra energiproduktionslösningar som kan ersätta kärnkraften vilket troligen är gas eller
kolenergiproduktion då det är deras kärnverksamhet. Kommunen har fortfarande en
gällande översiktsplan där målet är att omvandla området till Barsebäcks sjöstad för att på
bästa sätt tillvarata området unika värden och återge tillgänglighet till området för boenden
och besökare.
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Kävlinge kommun har under en lång följd av år haft en negativ näringslivsutveckling med allt
färre arbetstillfällen i kommunen. Vi har därför blivit allt mer beroende av medborgarnas
pendling. Minst 2/3 av den arbetsföra befolkningen har sin inkomst utanför kommunen.
Kommunens starka ekonomi är därmed beroende av näringsliv och förvaltningar i
grannkommunerna. Trots privatiseringar av kommunal verksamhet och god ranking i
Svenskt näringsliv ökar inte de lokala etableringarna.
Ett starkt lokalt näringsliv ger inte bara en mängd arbetsplatser för medborgare som inte vill
pendla. Det ger också stärkta möjligheter till praktik för unga och personer i behov av
etableringsmöjligheter. Det ger möjligheter till sponsring av föreningar och enskilda
idrottsmän. Det ger möjlighet att klara din vardag inom kommunen. Det ger alltså en styrka
som kommun på många sätt.
Miljöpartiet vill att kommunen förstärker arbetet för att återta en stark position som
jobbskapare genom att:
1) I samverkan med eller inom ramen för ”Kävlinge/Furulund samverkan” ta
fram riktlinjer och arbetsformer för att stärka förutsättningarna för ett grönt
näringsliv i anda av cirkulär ekonomi i Kävlinges och Furulunds tätorter och på så
sätt skapa fler arbetstillfällen i dessa tätorter.
2) I samråd med Barsebäcksverkets ägare, universitet och andra aktörer, skapa
förutsättningar att inom Barsebäcksverkets område bygga upp ett ”Ideon” med
inriktning på energisystemutveckling. Verksamheten bör kunna drivas i befintliga
lokaler och parallellt med rivningen av Barsebäcksverket
För Miljöpartiet de gröna Kävlinge
Kävlinge 2018-12-03
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Ledamot Fullmäktige
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