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Ärende
Kommunledningskontoret har utarbetat en näringslivspolicy som remitterats
till tekniska nämnden 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.
Kontoret ser ett behov av att komplettera policyn med inslag av hur
kommunen bör verka för kollektivtrafik och särskilt tvärförbindelser i
Danderyd för att möjliggöra arbetspendling och kompentensförsörjning
inom kommunen.

Tekniska kontorets förslag till beslut
Tekniska nämnden översänder tjänsteutlåtande TN 2020/0240 till
kommunstyrelsens arbetsutskott för vidareberedning.
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.

1 (3)

DANDERYDS KOMMUN

Tjänsteutlåtande

Tekniska kontoret

Datum

Diarienummer

2020-08-07

TN 2020/0240

Johannes Forssman
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
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
Tekniska nämnden är en beställarorganisation och har därför kontinuerlig
kontakt och dialog med företag. Generellt är dessa företag medel till stora
företag som inte har sitt säte i Danderyd. Hittills har få aktörer i Danderyd
haft kapaciteten att utföra entreprenadarbeten i den offentliga miljön. Det är
positivt att näringslivsstrategin lyfter en förenklad upphandlingsprocess som
i sin tur kan främja konkurrensen och medföra att fler lokala aktörer på sikt
kan lämna anbud inom tekniska nämndens verksamhetsområden.
Tekniska nämnden kommer främst i kontakt med lokala företag genom
myndighetsutövning i form av upplåtelse av allmän plats. Tillstånd söks hos
Polisen och frågan remitteras sedan till nämnden för yttrande. Nämnden är
därför sällan i kontakt direkt med lokala företag som önskar nyttja
allmänplats.
Nämnden strävar ständigt mot att nå en så kort handläggningstid som
möjligt i sådana ärenden samtidigt som likabehandling och laglighet
efterföljs.
Det är positivt att service och myndighetsutövning är ett av fokusområdena i
den framtagna policyn då det blir än mer tydligt att kommunen arbetar för
en god service i samarbete med företag och över myndighetsgränser inom
kommunen för att minska handläggningstider och öka samarbetet.
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Dialog och mötesplatser samt kompetensförsörjning är väl avvägda
fokusområden för kommunen.
Tekniska kontoret ser i helhet positivt på framtagandet av en
Näringslivspolicy. Policyn i helhet syftar väl till att nå kommunenens
övergripande mål.
Tekniska kontorets yttrande
Tekniska kontoret ser ett behov av att Näringslivspolicy för Danderyds
kommun innehåller anknytning till att kommunen ska verka för bättre
pendlingsmöjligheter till arbetsplatser i Danderyd. I dagsläget är
möjligheterna att åka kollektivtrafik utanför roslagsbanan och tunnelbanan
inte optimala. Ökar möjligheten till bättre anknytning mellan bussar,
tunnelbana och roslagsbana kan det medföra att företag kan attrahera
arbetskraft, behålla arbetskraft samt att fler medborgare väljer att arbeta
inom kommunens gränser.
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.
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