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Fastighetsnämnden

Remissvar: Näringslivspolicy för Danderyds kommun
Ärende
Kommunledningskontoret har utarbetat en näringslivspolicy som remitterats
till fastighetsnämnden för yttrande inom nämndens verksamhetsområde.
Näringslivspolicyn är ett styrdokument som anger ett antal prioriterade
fokusområden för Danderyds kommuns näringslivsarbete. Fokusområdena
är:
- Service och myndighetsutövning
- Dialog och mötesplatser
- Kompetensförsörjning
Målet med policyn är att genom strategiska insatser och ökad samverkan
förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds kommun.
Tekniska kontoret ser positivt på framtagandet av en Näringslivspolicy.
Tekniska kontorets förslag till beslut
Fastighetsnämnden överlämnar Remissvar: Näringslivspolicy för Danderyds
kommun daterat 2020-09-01 till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bakgrund
Näringslivet i Danderyd är starkt. Antalet nystartade företag och antal
företag per capita uppvisar bland de högsta nivåerna i Sverige. Näringslivet
utgörs till stor del av tjänsteföretag där den dominerande branschen är
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Till kommunens
största arbetsgivare räknas bland annat Danderyds sjukhus och Danderyds
kommun.
Generellt är företagen nöjda med företagsklimatet i Danderyd och
kommunen placerar sig på plats 14 (2019) i Svenskt Näringslivs årliga
undersökning av företagsklimatet i Sverige. I undersökningen anger företag
kommunens bemötande och service som ett utvecklingsområde. Det kan
bland annat handla om kommunens service till företagen, bemötande och
tillgänglighet till information. 2019 flyttades ansvaret för
näringslivsfrågorna från plan- och exploateringsavdelningen till den
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administrativa avdelningen på kommunledningskontoret. Till följd av
kommunledningskontorets sparbeting 2019 och i samband med
omorganiseringen minskades de personella resurserna för kommunens
näringslivsarbete från en heltidstjänst till 25 %.
Danderyds kommun har sedan tidigare inget styrdokument för den lokala
näringslivsutvecklingen. Kommunledningskontoret har genomfört en
inventering av vilka näringslivsområden som Danderyds företagare,
politiker och tjänstemän anser viktigast att prioritera och tydliggöra.
Resulterat i förslag till Näringslivspolicy 2021–2026 (bilaga 1). Arbetet har
skett i dialogform genom inventering av behov och önskemål bland
kommunens näringsliv, politiker och tjänstemän. Synpunkterna har tagits in
genom enkätundersökning samt workshops
Tekniska kontorets utredning
Fastighetsnämnden möter företag vid upphandling, utförande och vid
uthyrning och förvaltning av lokaler. För det lokala näringslivet är
fastighetsnämnden hyresvärd åt främst privata utbildning- och
välfärdsutövare och möter företag främst genom kontakter gällande
fastighetsförvaltning och nyetablering.
För fastighetsnämnden är det därför positivt att förslag för Näringslivspolicy
2021-2026 lyfter Service och myndighetsutövning som ett fokusområde.
Fastighetsnämnden samverkar med utbildningsnämnden, socialnämnden och
kommunstyrelsen vid lokalförsörjningsfrågor och en Näringslivspolicy kommer
tydligare cementera vikten av att samarbeta mellan myndighetsgränser
samtidigt som rättssäkerheten behålls.
Dialog och mötesplatser samt kompetensförsörjning är väl avvägda
fokusområden för kommunen som helhet, de berör inte fastighetsnämndens
verksamhetsområden nämnvärt.

Näringslivspolicyn i helhet syftar väl till att nå kommunens övergripande
mål.
Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. Ett väletablerat näringsliv
innebär stora ekonomiska fördelar för kommunen, effekterna av
Näringslivspolicy kan dock inte utläsas på förhand.

Anna Tengelin Skoog
Teknisk direktör

Kristin Åberg Nilsson
Fastighetschef
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Handlingar i ärendet
Remissvar: Näringslivspolicy för Danderyds kommun daterat 2020-09-01
Förslag till Näringslivspolicy för Danderyds kommun
Expedieras
KSAU
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