
 

 
 

 
Verksamhetsplan Näringslivsenheten 2021 
 
Näringslivsenheten verkar i och för näringslivet i Svedala kommun. Våra mål är enligt 
näringslivsstrategin att göra vår företagsservice ännu bättre, öka tillväxten i befintliga 
företag, öka nyföretagande och främja entreprenörskap samt attrahera nyetableringar. 
 
Näringslivsfrågor och ett bättre företagsklimat i Svedala kommun är uttalat prioriterat. 
Näringslivsstrategin anger fokus för näringslivsarbetet under perioden 2019–2022 och 
målet är att Svedala ska bli en av Skånes tio företagsvänligaste kommuner senast 2022. 
För att nå målet så arbetar vi hela tiden med att erbjuda så bra förutsättningar som möjligt 
för företagande i alla branscher. Näringslivsstrategin är ett av flera styrdokument som har 
relevans för näringslivets förutsättningar i kommunen och måste ses som en del i den 
helheten. En del av förutsättningarna behandlas i första hand i andra styrdokument och 
därför är intern samverkan med tidsplaner och ansvarsfördelning nödvändig. 
 
Näringslivsenhetens verksamhetsplan för 2021 är ett levande dokument vilket innebär att 
ändringar kan ske samt att aktiviteter eller åtgärder kan tillkomma eller strykas. 
 
Aktiviteter för ett förbättrat näringslivsklimat  
Fasta aktiviteter: 

• Arrangera tillsammans med Företagarna den årliga Näringslivsgalan, samt utse 
årliga pristagare (18 mars) 

• Företagsbesök (minst 2 per vecka)  
• Företagssafari (2 per år) med representanter från KS – juni och september 
• Digitalt nyhetsbrev (2-3 ggr per månad) 
• Företagslots (möten i lotsgruppen minst 1 g per vecka) 
• Utveckling- och dialogträffar med företagare (2 per år) 

Kommunikation 
Mål: Öka kunskapen hos intressenter om näringslivet och näringslivsarbetet i kommunen 

• Digitalt nyhetsbrev (2-3 ggr per månad) – Nyhetsbrevet informerar bland annat om 
aktuella utbildningar och seminarier, gällande regler och direktiv för företagare 
samt nyheter om händelser och evenemang inom näringslivet i Svedala kommun 
och i Skåne. 

• Näringslivsrelaterad artikel i Lokaltidningen Svedala (1 g/nummer) samt Skånska 
Dagbladet och Sydsvenskan 

• Näringslivsrelaterade inlägg på Facebook (2-3 ggr per vecka). FB ”Näringsliv 
Svedala” visar upp våra lokala företagare, lyfter stort och smått som rör näringslivet 
i kommen och vår omgivning samt delar nyheter och aktuella frågor. 

• Välkomstbrev till nya företag (varje kvartal) 



 

 
Etableringar 
Samarbete med Företagslotsgruppen 
Mål: Minst två markförsäljningar första halvåret 2021 

• Marknadsföring och försäljning av tomter på verksamhetsområdet Östra II 
• Företagslots (möten i lotsgruppen minst 1 g per vecka) 
• Ny handelspolicy 
• Marknadsföring av verksamhetsområden – dialog med fastighetsägare  
• Marknadsföring av Svedala som en etablerings- och företagarkommun 

Mätning och utveckling av företagsklimatet 
• Insikt – fortsatt mätning och kvartalsvis analys och handlingsplan för bättre 

företagsservice (resultat i april) 
• Svenskt Näringsliv undersökning (enkätsvar i maj och ranking i september) 
• Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 20/21 
• Företagslots – Snabb och personlig service genom ”En väg in” 
• Nyföretagarcentrum Öresund samarbete – rådgivning och aktiviteter, stöd till 

blivande företagare, nyföretagare, unga tillväxtföretag och etablerade företag som 
vill ta ett ytterligare steg i sin utveckling. 

• Fortsatt bevakning och utveckling av näringslivet i Svedala och Skåne – rapporter 
• Utvecklings- och dialogträffar med tjänstepersoner och företagare 
• Utbildning i näringslivskunskap, samverkan och kommunikation för tjänstepersoner 

med företagskontakter (5 maj) 

Möten och dialog 
• Näringslivsråd (4-5 st möten)  
• Besöksnäringsträff – 14 april - Kunskap & information, Inspirationsföreläsning 

tillsammans med Trelleborg, Skurup och Vellinge 
• Företagsbesök (50 st) – Besöksgruppen består primärt av näringslivsutvecklare, 

KSO samt kommundirektör. Besöken bokas av näringslivsutvecklare som även 
sammanställer rapport från besökta företag.  

• Företagssafari (2 st) – Kommunstyrelsen och tjänstepersoner besöker vid varje 
tillfälle minst tre företag inom olika branscher och med olika utmaningar. Bokas av 
näringslivsutvecklare 

• Utveckling- och dialogträffar – För att ytterligare förbättra samordningen mellan 
tjänstepersoner som handlägger företagsärenden föreslås att berörda chefer och 
handläggare samlas en halvdag om året för att gå igenom utvecklingsarbetet. 
Företag är välkomna att närvara för att gemensamt utveckla kommunens näringsliv. 
Sammankallande är näringslivsutvecklare.  

• Företagsfrukost eller företagslunch (minst 4 st), digitalt eller fysiskt  
• Välkomst- och informationsträff för nystartade företag eller företag som valt att flytta 

till kommunen (minst 2 st), digitalt eller fysiskt (6 maj Club Eget) 

Pågående projekt under perioden  



 

 
Vi ingår i samarbeten och nätverk som gör att vi kan erbjuda kostnadsfri rådgivning och 
kompetensutveckling för kommunanställda och företagare så att vi tillsammans kan 
utvecklas. 

• Projekt: Arbetsmarknadskunskap (MLR)  
• Projekt: ”Inte bara trevlig” Företagsklimat (MLR)  
• Projekt: Ökad tillväxt (MLR), målet är att utveckla och stärka företagsklimatet genom 

att förbättra den kommunala servicen för nya och befintliga företag. Projektet ska 
även växla upp den gemensamma marknadsföringen för att få ännu fler företag att 
etablera sig här.  

• Projekt: Kristhantering i företag (5Yes) 
• Projekt: ”Öppna dörrar för språkpraktik - Integrations- och arbetsmarknadsprojekt 

med syfte att stimulera nyanländas etablering, språkutveckling och öka 
möjligheterna till självförsörjning och bostadskontrakt genom språkpraktik.  

Övrigt 
• Omvärldsbevakning för att hålla oss uppdaterade med information som berör och 

kan påverka företagen i kommunen 
• Information om stöd och åtgärder med anledning av Corona (webb, FB, 

nyhetsbrev) 
• Fortsatt implementering av näringslivsstrategin  
• B2B mässa Malmö (MLR) – flyttad till oktober 2021  
• Svedala företagsmässa – flyttad till september 2021  
• Samverkan skola och näringsliv (AMK, PRAO, UF, Sommarlovsentreprenörer) 

 
2022 

• Utveckling- och dialogträffar – För att ytterligare förbättra samordningen mellan 
tjänstepersoner som handlägger företagsärenden föreslås att berörda chefer och 
handläggare samlas en halvdag om året för att gå igenom utvecklingsarbetet. 
Företag är välkomna att närvara för att gemensamt utveckla kommunens näringsliv. 
Sammankallande är näringslivsutvecklare.  

• Arrangera tillsammans med Företagarna den årliga Näringslivskväll 

 
 
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare 
 

 

 
 


