Interpellation
Framtiden för Dagab i kommunen
Dagab Inköp & Logistik AB är en gemensam organisation för inköp, lager och transport till
Willys, Hemköp och Axfoods övriga butikskedjor. Dagab är en stor och viktig arbetsgivare i
kommunen. I deras senaste kvartalsrapport (24/10) flaggar man för en investering om 3
miljarder kr i ett nytt lager 2023. Man har också sagt upp hyresavtalet i de befintliga lokalerna i
Jordbro.
Många anställda på Dagab har vänt sig till Vänsterpartiet med en förfrågan om inte vi kan hjälpa
till att få kommunen att uppmärksamma detta. Näringspolitik fokuserar ibland bara på olika
rankingsystem och att med så stora ord som möjligt tala sig varm om företagande i allmänhet.
Men här, liksom alla andra politikområden, hjälper ord föga. Företagens problem i kommunen är
nästan uteslutande av praktisk natur.
Många lagerlokaler i Jordbro industriområde börjar bli gamla; uppåt 50 år. Det finns många skäl
varför företag börja titta på investeringar i nya lokaler. Dels för att lokalerna inte längre passar
verksamheten, men också för att kostnaderna för gamla lokaler är relativt höga, inte minst
energikostnaden. I ett av Sveriges nyaste logistikcentrum; Arendal Green Park i Göteborg får
företagen mellan 30-40 % lägre energikostnader i de nya lagerlokalerna, jämfört med de gamla
lokaler som de huserat i.
Med rätt tänk och rätt typ av samarbete mellan företag och kommun kan en ny lagerlokal bli en
grön investering och bidra positivt till arbetsmarknaden i Haninge. Vänsterpartiet tror att det är
när alla intressen vägs samman; företagets, de anställdas, miljön, kommunens och dess
invånares intressen, som slutresultat blir bäst.

Jag vill därför ställa följande fråga till ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden,
alternativt kommunstyrelsens ordförande:
1. Vilka mått och steg tar kommunen för att ha en dialog med företaget Dagab och vad för
kommunen för diskussioner med företaget för att den investeringen ska hamna i
kommunen?
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