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Näringslivsstrategi 2019–2022

Om strategin

Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda för-
utsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Svedala kommun. Strate-
gin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2019–2022. 
Bakom näringslivsstrategin står Svedala kommun och kommunens näringslivsråd.

Näringslivsstrategin har arbetats fram under 2018–2019 i samverkan mellan 
representanter för Svedala kommuns näringsliv, förtroendevalda och tjänste-
personer vid bland annat dialogmöten och workshopar och med underlag från 
djupintervjuer med kommunens företag. Näringslivsstrategin är ett av flera 
styrdokument som har relevans för näringslivets förutsättningar i kommunen och 
måste ses som en del i den helheten. 

Förutsättningar 

Näringslivet i Svedala kommun verkar i en dynamisk region med en stark 
infrastruktur som också utvecklas. Här finns bra kommunikationer, företagsservice, 
boendemiljö, bostäder samt skolor och förskolor med hög kvalitet och hög andel 
behöriga lärare, kulturutbud, närhet till natur och friluftsliv – och annat som får 
människor att vilja bo på en ort.

Kommunen är också en del av Öresundsregionens arbetsmarknad och de 
goda förbindelserna ger de 1700 företagen i kommunen tillgång till arbetskraft 
med relevant kompetens. Här finns också mark och lokaler för företag som vill 
etablera sig, utvecklas eller växa. Detta är viktiga förutsättningar för näringslivsut-
veckling och där en samverkan är central. En del av förutsättningarna behandlas 
i första hand i andra styrdokument.

Näringslivsarbetet

Det kommunala näringslivsarbetet utgår från kommunens värdegrund att det  
”I vår attraktiva kommun finns möjligheter för hela livet.” Detta är Svedala 
kommuns politiska vision 2019–2022 som är framtagen och beslutad av  
kommunfullmäktige.
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Mål
Svedala kommun ska klassas som en av Skånes  
tio bästa näringslivskommuner senast 2022.

INDIKATORER

1. Ökat antal arbetstillfällen i fler och växande företag.
2. Fler nyetablerade företag.
3. Kommunens service till företagen, NKI, mål index 75 år 2022.
4. Svenskt Näringslivs mätning, mål sammanfattande betyg 4.0 år 2022. 

STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN 

Näringslivsstrategin innehåller fyra strategiska fokusområden som tillsammans  
visar vad som är viktigt för att skapa ett starkt företagsklimat och kommunal 
tillväxt. De fyra strategiska fokusområdena ska ge ett välmående näringsliv  
och en arbetsmarknad i balans.

1. Service till befintligt näringsliv
2. Service i samband med myndighetsutövning
3. Nyetableringar
4. Nyföretagande och entreprenörskap

1. Service till befintligt näringsliv
Kommunen ska ha en samhällsplaneringsprocess som är kopplad till  
näringslivets förutsättningar genom att:

1. Erbjuda en väl fungerande intern mottagningsservice för befintliga företag.
2. Ha ett strukturerat samarbete med fastighetsägare, fastighetsutvecklare,  

banker och mäklare.
3. Ta hänsyn till näringslivets behov vid infrastrukturplanering.
4. God planberedskap för arbetsplatser och bostäder.
5. Erbjuda plattformar som ger företagen information, kontakter och affärsnytta.
6. Tillsammans med de lokala företagsföreningarna erbjuda olika typer av 

tillfällen att mötas, frukostmöten, företagsbesök, seminarier och utbildningar.
7. Samarbeta med kranskommunerna för att kunna erbjuda företagen  

ett större utbud av mötesplatser.

Kommunen ska bidra till god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens  
genom att:

1. Utveckla arbetsmarknadsinsatser, sommarjobb och praktikplatser i samver-
kan med det lokala näringslivet.

2. Bidra med kompetens- och utbildningssatsningar som baseras på företagens 
behov.

3. Skapa mötesplatser och upprätthålla dialog mellan kommun och näringsliv.
4. Synliggöra outnyttjad arbetskraft i kommunen och erbjuda individuell match-

ning med uppföljning vid kompetens- och utbildningssatsningar samt praktik. 
5. Stödja och synliggöra de lokala företagens CSR-arbete (Corporate Social 

Responsibility) som är ett frivilligt åtagande där målet är att ta ansvar för hur 
man påverkar samhället och sina intressenter ur ett ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt perspektiv.

2. Service i samband med myndighetsutövning
Kommunen ska ge god service och erbjuda effektiv myndighetsutövning som 
möter företagens varierande behov genom att:

1. Ständigt förbättra bemötande, tillgänglighet och kompetens i den  
kommunala organisationen.

2. Erbjuda en effektiv, samordnad och öppen ärendeprocess.
3. Tillhandahålla lättillgängliga digitala lösningar för information och  

tillståndsgivning.
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3. Nyetableringar
Kommunen ska stimulera nyetableringar genom att:

1. Erbjuda en väl fungerande intern mottagningsservice för befintliga företag 
och nyetableringar.

2. Erbjuda bra service och effektiv handläggning till företagen.  
Det ska vara ”lätt att göra rätt”. 

3. Marknadsföra lediga lokaler och mark för etablering via kommunens  
och Objektvisions webbplats.

4. Nyföretagande
Kommunen ska främja entreprenörskap och nyföretagande genom att:

1. Erbjuda nyföretagarrådgivning tillsammans med externa aktörer.
2. Möjliggöra rådgivning och mentorskap till företag med  

tillväxtambitioner.
3. Synliggöra entreprenörskap och eget företagande för samtliga  

elever återkommande under tiden de går i skolan.
4. Erbjuda plattformar som ger företagen information, kontakter  

och affärsnytta.

GENOMFÖRANDE

Till varje fokusområde ska en årlig handlingsplan tas fram med konkreta  
åtgärder och aktiviteter som kan följas på kommunens webbplats. 

UPPFÖLJNING

Näringslivsstrategin följs upp och utvärderas i samband med årsbokslut.
 

I vår attraktiva 
kommun finns 
möjligheter för 

hela livet.
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www.svedala.se/naringsliv
Facebook: @naringslivsvedala


