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Remiss av Näringslivspolicy 2021–2026
Ärende
Näringslivet är viktigt för Danderyds kommun. Kommunen ska ha en hög
servicenivå, goda relationer och en bra samverkan med det lokala
näringslivet.
Kommunledningskontoret har utifrån kommunstyrelsens uppdrag
(KS 2018-01-10 § 99) tagit fram ett förslag till näringslivspolicy för
perioden 2021–2026.
Näringslivspolicyn anger ett antal prioriterade fokusområden och utpekade
effekter för Danderyds kommuns näringslivsarbete. Målet med policyn är
att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det lokala
företagsklimatet i Danderyds kommun.
Kommunledningskontoret anser att policyn bör skickas på remiss till
berörda remissinstanser för synpunkter.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka Näringslivspolicy 2021–
2026 på remiss till utpekade remissinstanser. Remissvar ska lämnas senast
den 30 september 2020.
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.
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2019 flyttades ansvaret för näringslivsfrågorna från plan- och
exploateringsavdelningen till den administrativa avdelningen. 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. Därmed har även den nödvändiga inventeringen av
vilka näringslivsområden som Danderyds företagare, politiker och
tjänstemän anser viktigast att prioritera och tydliggöra saknats.
Inventeringen är nu genomförd och resulterat i förslag till Näringslivspolicy
2021–2026 (bilaga 2). 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.
Kommunledningskontorets yttrande
Näringslivspolicyn anger ett antal prioriterade fokusområden i kommunens
fortsatta arbete med det lokala företagsklimatet. I policyn formuleras även
ett övergripande mål för kommunens näringslivsarbete.
Målet med policyn är att förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds
kommun genom strategiska insatser och ökad samverkan.
För att nå målet har policyn tre fokusområden. De tre fokusområdena är:




Service och myndighetsutövning
Dialog och mötesplatser
Kompetensförsörjning

Till näringslivspolicyn tas en årlig handlingsplan fram med de aktiviteter
som ska genomföras för att uppnå de beslutade målen, handlingsplanen följs
upp inom ramen för kommunens ordinarie verksamhetsuppföljning.
Näringslivspolicyn gäller för perioden 2021–2026 och beslutas av
kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår att förslag till näringslivspolicy skickas
ut på remiss till utpekade remissinstanser i enlighet med remissmissivet
(bilaga 3).

Johan Lindberg
Tf kommundirektör

Johan Nordenmark
Tf administrativ direktör
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Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande Beslut om remiss Näringslivspolicy 2021–2026
2. Förslag till näringslivspolicy 2021–2026
3. Remissmissiv
4. Kommunstyrelsens beslut (KS 2018-01-10 § 99)

Expedieras
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Byggnadsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Fastighetsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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