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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2020-10-02
Ärende 09 – Näringslivsstrategi 2021–2025

För många ord, för lite mening
”Näringslivsstrategi 2021–2025 - Hållbar tillväxt och fler jobb” är ett dokument
som ska vägleda kommunen i sin ansats för att främja utveckling av näringslivet
under den kommande femårsperioden. Strategins vision ser framväxten av en
hållbar tillväxt och fler jobb i Södertälje och redan i första stycket, andra
meningen nämns att ”nå målen i Agenda 2030 är en naturlig del av Södertälje
kommuns näringslivsstrategi”. Bra. Men, vi saknar en förklaring till hur
näringslivsstrategin ska tackla detta uppdrag under de närmaste fem åren. Vi
saknar också en förklaring på vad strategin menar med hållbar tillväxt och hur
näringslivsstrategin förhåller sig till att nå målen i Agenda 2030?
Ett av de mest prekära målen i Agenda 2030 är mål nummer 13 om att bekämpa
klimatförändringarna. Under den tid som strategin omfattar, 2021–2025, pekar
alltför många tecken i vår omvärld på det allvarliga läget för klimat och natur.
Södertälje kommun är inte undantaget. Människans och naturens livsbetingelser
försämras i en sådan snabb takt att en samlad internationell forskarvärld befarar
att om inte kontinenter, nationer, samhällen och produktion inom 10 år radikalt
minskar utsläppen av växthusgaser, så fortsätter konsekvenserna av allvarliga
klimatförändringar att drabba planeten.
Vänsterpartiet saknar det nödvändiga strategiska förhållningssättet i näringslivsstrategin till detta livsviktiga mål i Agenda 2030. Det räcker inte med att upprepa
”hållbar tillväxt” som ett återkommande mantra, om inte en näringslivsstrategi
också aktivt kan påverka och medverka till efterlevnad av de klimatförpliktelser
också inom näringslivet, som ovillkorligen måste genomföras med nödvändiga
förändringar för att skydda och till och med rädda planeten. Fler logistikparker i
tillväxtens kölvatten måste kanske omvärderas. Näringslivet har en avsevärt
viktig roll att spela i omställningsprocessen från klimatförstörare till klimaträddare. Det är här en kommunal näringslivsstrategi kan, och måste medverka till

Södertälje 2020-10-08

att gå före och ta ledningen för omställningen i det lokala sammanhanget för
energimässigt hållbar infrastruktur, klimat- och miljövänlig produktion, teknik och
innovation.
I den bästa av kommuner innehåller näringslivsstrategin även ramverk, riktlinjer
och målbild för det klimatprotokoll (green deal) som undertecknas av kommunen
och närings- och föreningslivet. På så sätt kan kommunen även säkerställa att
alla parter arbetar mot ett gemensamt mål, bl. a. innefattande att hålla den
kommunala koldioxidbudget man satt upp.
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