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Dokumentets syfte
Näringslivspolicyn är ett styrdokument som anger ett antal prioriterade
fokusområden för Danderyds kommuns näringslivsarbete. Målet med policyn
är att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det lokala
företagsklimatet i Danderyds kommun.

Dokumentet gäller för
Samtliga förvaltningar som möter näringslivsföreträdare och företagare i
olika frågor.
Näringslivspolicyn avser perioden 2021-2026 men har sin utgångspunkt i de
av kommunfullmäktige fastställda långsiktiga målen för Danderyds kommun.

Inledning
Näringslivet är viktigt för Danderyds kommun. Ett växande och välmående
näringsliv är en garant för tillväxt och välfärd för Danderyds invånare.
Kommunen ska ha en hög servicenivå, goda relationer och en bra samverkan
med det lokala näringslivet. Näringslivet ska uppleva att Danderyds är en
kommun där näringslivet uppskattas och tillvaratas. Näringslivet i Danderyd
präglas av många små företag i tjänstesektorn främst inom juridik, ekonomi
och vetenskap.
Danderyd har ett unikt geografiskt läge där regionala samarbeten är viktiga.
Kommunen har mycket goda kommunikationer, med både tunnelbana och
Roslagsbanan som bidrar till ett gynnsamt läge för näringslivet.
Näringslivspolicyn pekar ut mål, tre prioriterade fokusområden med effekter.
Policyns övergripande mål är att:
Mål
Genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det lokala
företagsklimatet i Danderyds kommun.
Koppling till andra styrdokument

Policyn har en tydlig koppling till komunens vision - Sveriges bästa kommun
att leva, bo och verka i. De av kommunfullmäktige fastställda övergripande
strategiområdena, Hög kvalitet och Stark utveckling, betonar också att service
till företag är centralt i Danderyds kommun.i
Policyn är en del i kommunens arbete för att uppfylla visionen. Med stöd av
policyn ska organisationen arbeta mer strategiskt mot näringslivet i
Danderyd.
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Fokusområden
Målet med policyn är att förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds
kommun genom strategiska insatser och ökad samverkan. Ett gott
företagsklimat är avgörande för att bidra till fler jobb, ökad skattekraft och
ökad välfärd. Danderyds kommun vill stärka företagsklimatet genom en ökad
intern service, fler mötesplatser, regional samverkan och en
näringslivsinriktad kompetensförsöjning. Att näringslivet trivs och utvecklas
i Danderyds kommun är viktigt för kommunens framtida utveckling och
välfärd.
För att nå målet har policyn tre fokusområden. Varje fokusområde är uppdelat
i en måltext med en önskvärd effekt. Effekten ska följas upp årligen av
kommunstyrelsen.
De tre fokusområdena är:
•
•
•

Service och myndighetsutövning
Dialog och mötesplatser
Kompetensförsörjning

Service och myndighetsutövning

Danderyds kommun har en bra service till företagen. Det visar de årliga
mätningarna från Svenskt Näringsliv (Lokalt företagsklimat) och från
Sveriges kommuner och regioner (Öppna jämförelser företagsklimat.) I båda
mätningarna har Danderyds kommun långsiktigt visat att företagen i
kommunen uppskattar Danderyds företagsklimat och ger betyg som är högt
över medel i Sverige. Det här är bra resultat men det finns fortfarande
utrymme till förbättringar.
Kommunens service ska utgå från företagens behov. Företagen möter främst
kommunen genom myndighetsutövning. Myndighetsutövningen ska vara
rättssäker och likvärdig samt följa förvaltningslagens serviceskyldighet.
Danderyds kommuns service ska präglas av tydlig information, tillgänglighet
och ett positivt bemötande. När ett företag har behov av beslut i flera olika
nämnder ska kommunen samverka internt för att underlätta för företagen.
Näringslivet ska erbjudas en enkel väg in i kommunen.
Upphandlingsprocessen ska effektivseras och digitala tjänster ska fortsätta att
utvecklas för att underlätta kontakten med kommunen.
Effekt
• I Danderyds kommun är det lätt att driva företag och kommunen ger
bra stöd och service.
•

Danderyds kommun samverkar systematiskt internt i komplexa
ärenden där företagen möter fler än en nämnd.

•

Danderyds kommun erbjuder flera digitala tjänster för att förenkla
för företagen i mötet med kommunens myndighetsutövning.

Uppföljning
Kommunstyrelsen, i samverkan med socialnämnden, byggnadsnämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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Dialog och Mötesplatser

Dialoger och mötesplatser är centralt för utbyte av idéer, kunskap och
erfarenheter både för företagare, politiker och tjänstepersoner. Danderyd har
ett unikt geografiskt läge där regionala samarbeten är viktiga. Danderyds
kommun är medlemmar i både Stockholm Business Alliance och i Stockholm
Nordost-samarbetet vilket ger större möjligheter till samverkan gällande
kompetensförsörjning, etablering av nya verksamheter och utveckling av
kommunens företagsklimat.
Att öka förståelsen och kunskapen mellan det lokala näringslivet och
kommunens politiker och tjänstepersoner är avgörande för att förbättra
företagsklimatet i Danderyd. Kontaktytor behövs för utbyte av information,
dialog och ömsesidig förståelse. Kontaktytor och mötesplatser kan initieras
av både kommunen och av det lokala näringslivet.
Danderyds företag präglas av många småföretagare som har ett behov av både
mötesplatser och arbetsplatser. Danderyds geografiska läge möjliggör nya
mötesplatser för coworking-ytor, nätverk och ömesidigt utbyte för företag i
hela Stockholm Nordost. När dessa möten sker i Mörby Centrum ökar det
möjligheter för den lokala handeln och besöksnäring till förbättrad tillväxt
och utveckling.
Effekt
• Danderyds kommun är fortsatt aktiv i regionala samarbeten för ökad
dialog, informationsutbyte och ömsesidig förståelse.
•

Danderyds kommun skapar en större förståelse för det lokala
näringslivets behov genom att delta på möten och företagsbesök.

•

Danderyds kommun uppmuntrar det lokala näringslivet att hitta fler
lokala mötesplatser för att stärka och utveckla samarbeten och lokal
tillväxt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen.
Kompetensförsörjning

Framtidens arbetsmarknad och tillväxt är helt beroende av att unga vuxna,
nyanlända och utsatta grupper kommer in på arbetsmarknaden tidigt. Detta
sker genom arbete, studier eller eget företagande.
Det lokala näringslivets kompetensförsörjning är viktigt för Danderyds
kommun. Tillgången till rätt arbetskraft är avgörande för tillväxt och
utveckling. Att matcha kompetensen hos de personer som står utanför
arbetsmarknaden med näringslivets behov är en avgörande faktor för att
minska kommunens kostnad för försörjningsstöd.
Danderyds kommun ska bidra till ett ökat samarbete mellan näringslivet och
utbildningssektorn i kommunen för att få fram praktikplatser och
sommarjobb. Genom ett ökat fokus på ungas entreprenörskap kan
kommunens gymnasieskolor bidra till ett ökat nyföretagande.
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Effekt
• I Danderyd pågår ett aktivt matchningsarbete mellan näringslivet och
arbetscoacher/ socialkontoret för att utsatta grupper lättare ska komma
in på den lokala arbetsmarknaden.
•

Danderyds kommun har en låg ungdomsarbetslöshet.

•

I Danderyds kommun startas många nya företag.

Uppföljning
Kommunstyrelsen i samverkan med socialnämnden och
utbildningsnämnden.

Uppföljning
Näringslivspolicyn ska följas upp inom ramen för ordinarie
verksamhetsuppföljning.

Kommunikation
Näringslivspolicyn ska kommuniceras både internt och externt för att
förankra och legitimera policyns mål och effekter.
_______
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Fotnoter
i

Budget 2020 och plan 2021-2022 (sid. 11 underlag för KS beslut).

Hög kvalitet: Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär
att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och
delaktighet i kontakt med kommunens verk-samheter. Kommunen strävar efter öppen dialog
där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande.
Stark utveckling: Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de
tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och
verka i kommunen.
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