Herr ordförande
När jag tittar ut härifrån är det med glädje jag ser vilket
engagemang denna fråga väcker. Det är bra för Hörby
med en debatt om hur vi i politiken kan skapa de bästa
förutsättningarna för turismnäringen i kommunen.
Vår turism grundar sig till viss del i Hörby som
centralort, men den absolut största faktorn till en
utökning av turismen är vår fantastiska natur.
Förutom Ringsjön så är det det småbrutna
skogslandskapet vår konkurrensfördel. Frånvaron av
modern vindkraftsutbyggnad i Fulltofta skogarna och
på Linderödsåsen gör kommunen till ett nära och unikt
naturområde.
Vi har de bästa förutsättningarna till en växande turism.
Frågan är vem som är mest lämpad att organisera och
driva kommunikationen och mottagandet. För mig är
detta en djup ideologisk fråga – ”är drivandet av
turismnäringen en kommunal angelägenhet över huvud
taget”?

Turismnäringen är som vilken näringsverksamhet som
helst. Det finns ingen anledning att kommunen, bland
alla våra andra åtaganden inom kärnverksamheterna
vård, skola och omsorg, att vi skall ta ledarskapet även
inom turismnäringen. Var kommer vi sluta då? I
februari tog jag liknelsen med att ett kommunalt mejeri
skulle skapas för att stödja och marknadsföra
mjölkbönderna. Är detta rimligt och i linje med vårt
kommunala uppdrag?
Orimligheten i detta är speciellt tydligt hos oss när det
befintliga nätverket inom vår kommun,
Linderrödsåsens turism, kommunicerar att de kommer
leva kvar vid sidan av ett eventuellt turism-aktiebolag.
Det principiella och ideoligiska är att det offentliga har
inte i näringslivet att göra när marknadsaktörerna löser
det själva – så väl inom turismen som i
mejeribranschen.
Så förutom alla argument vi hört i debatten om
problemen med bolagsbildningen, är en liberalkonservativ ideologi fundamental för att säga nej till
den föreslagna bolagsbildningen.

Linderrödsåsens turism kommunicerar att man även
framgent tänker ha ett besökskontor i Hörby. Samtidigt
har det under den politiska processen uppstått en
turistbyrå som skall driftas från Mittskåne turism AB.
Helt plötsligt har vi på ena sidan ett kommunalt bolag
som till största delen är sponsrat med skattepengar
(närmare 3Miljoner konor) och på andra sidan ett
nätverk av privata entreprenörer. Vi har inte ens hunnit
skapa bolaget innan det blir en kollision mellan bolaget
och näringslivet i Hörby.
Endast en socialdemokratiskt betingad församling
skulle rösta för ett sådant upplägg – resten av oss
måste skydda småföretagandet i kommunen som vi alla
säger oss värna om och som många är beroende av.

Ett annat medborgare- och demokratiskt perspektiv är
tillgången till bolagets tjänster. Den här verksamheten
är tänkt att finansieras till största delen med
skattepengar. Då är det viktigt att det finns en
demokratisk tillgång till bolagets tjänster av våra
näringsidkare i Hörby. Våra skattebetalare i Hörby har
rätt till verksamhet som finansieras av våra
skattepengar.
Interrimsordförande Mikael Wethje säger i Skånskan
att de som inte är med kommer att tappa i
konkurrenskraft. Wethjes påstående dementeras några
dagar senare av projektledaren Camilla Jönsson. Hon
säger att de skattefinansierade tjänsterna skall även
kunna nyttjas av de näringsidkare som inte är anslutna.
Kom ihåg att budgeten bygger på att bolaget kommer
tillhandahålla tjänster till medlemmarna för 700 000
kronor.

Frågan som man naturligtvis logiskt ställer sig är vilka
tjänster är det som är gratis för företagen som inte är
med den ekonomiska föreningen och vilka tjänster är
det som kommer kosta pengar?
Inte någonstans står detta beskrivet i
dokumentationen. Är detta en fråga som vi
bekymmerslöst lägger i ett bolag där 25% av röstandet
utgörs av medlemsbolag vars intresse är att fler bolag
skall vara medlemmar och betala.

Vi har hört att Hörby kommer drabbas av
massarbetslöshet om vi säger ”nej”. Stämmer det?
I utredningsmaterialet finns det inte någonstans
beskrivet hur man skall uppnå de 200 jobb som utlovas
här. Skall man använda sådana fakta, skall man ha
väldigt torrt på fötterna. 200 jobb och en tursitbyrå –
hur billig är politikerkåren i Hörby egentligen?
Faktum är att få saker, som ett dynamisk och fritt
näringsliv, genererar fler arbetstillfällen. Det gäller
globalt lika mycket som det gäller i Hörby!
Det är tragiskt att se hur man inom projektets ram
förlorat kompassriktningen totalt vad gäller det fria
näringslivet.
När jag frågade Centerpartiets styrelse vad de ansåg i
frågan var det ett klockrent ”Nej” – till stor del baserat
på den positiva synen vad gäller företagsamhet.

Någon kanske oroas för vad vi får i stället om vi inte
hoppar på det äventyrliga företaget Mittskåne turism?
Vilka alternativ finns till MittSkåne turism AB?
Av lätt insedda skäl har inte det utretts. Projektledaren
Camilla Jönsson säger i Skånskan att
<citat>
” Det finns säkert andra sätt att göra det på än vårt
förslag, men just den diskussionen har aldrig förts. Det
hade varit intressant annars.”
<slut citat>
Ni som någon gång har umgåtts med tanken att rösta
”Ja” till bolaget, hur kan ni veta att det är det bästa av
alla alternativ? Endast ett alternativ utretts.

Men nog sjutton hade det varit intressant att se ett
alternativ! Gör man sitt jobb kan man Googla sig fram
till en alternativ lösning på regionens hemsida.
Faktum är att Region Skåne, i sitt utvecklingsbolag
”Business Region Skåne” genom ”Toursim in Skåne”,
tillhandahåller samma utvecklings- och coachingtjänster som MittSkåne turism planerar att
tillhandahålla.
Vad vi i kommunen skall göra och vad som ligger väl i
linje med det befintliga uppdraget för
näringslivskontoret är att skapa förutsättningar.
Förutsättningar för en stark turismnäring. Det är en
diametral skillnad mot att faktiskt driva en verksamhet.

Jag har här visat att MittSkåne turism AB är ett dåligt
förslag från ett ideologiskt perspektiv, det är ett dåligt
förslag från ett demokratiskt perspektiv och det är ett
dåligt förslag från ett organisatoriskt perspektiv.
Mina kollegor tidigare i debatten har pekat på
bolagsbildningsperspektivet och
finansieringsperspektivet .
Jag är övertygad om att våra näringsidkare i kommunen
har förmåga att ta kontakt med regionen och få samma
tjänster där tillgodosedda.
Med ett näringslivskontor, under en
marknadsorienterad politisk styrning, kommer
företagarna i Hörby få ytterligare hjälp till en lägre
kostnad och bättre service utan Mittskåne turism AB.

Herr ordförande, jag yrkar avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Tack för ordet.

