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INLEDNING

Syftetmed näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och

tydliggöra Sala kommuns arbete för näringslivsutveckling. Programmet ska främja

tillväxt i befintliga företag så att flera arbetstillfällen skapas och att hela kommunen

upplevs attraktiv för nyetableringar.

Beredning

Bilaga KS  2019 /233 /1, missiv
Bilaga KS  2019/233/2, Näringslivsprogram 2022-2024

Tf näringslivschef Annica Åkerblom föredrar ärendet.

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att
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_a_t_t anta Näringslivsprogram  2022-2024, i enlighet med Bilaga KS  2019/233/2.
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Näringslivsprogram  2020—2024

Sammanfattning av ärendet

Syftet med näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra

Sala kommuns arbete för näringslivsutveckling. Programmet ska främja tillväxt i befintliga

företag så att flera arbetstillfällen skapas och att hela kommunen upplevs attraktiv för

nyetableringar. Salas attraktivitet ska också skapa inflyttning.

Målsättningen med näringslivsprogrammet är att Sala ska upplevas som en stad med gott

företagsklimat och att Sala rankas minst topp 150 under programperioden av bästa

kommun i Sverige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

a_tt kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anta

Näringslivsprogram  2020-2024, enligt bilaga.

Annica Åkerblom

Tf. Näringslivschef
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1 INLEDNING

Visionen för Sala kommun är att: År  2024  ska Sala kommun ha  passerat  25 000

invånare och är ett långsiktigt  hållbart  samhälle med livskraft och god livskvalitet

i hela kommunen.

Sala kommun är en utpräglad småföretagarkommun. Näringslivet är

differentierat med många mindre företag runt om kommunen.

Sala kommun har bland den högsta företagsamheten i landet bland den

arbetsföra befolkningen.

Sala kommuns karaktär med en stor, levande landsbygd där nästan hälften av

kommunens invånare är bosatta, innebär att de gröna näringarna spelar extra

stor roll i näringslivet och dess utveckling i vår kommun. Det finns goda

förutsättningar att utveckla dessa vidare genom ett samarbete mellan olika

aktörer.

I  Sala kommun finns en lång tradition av entreprenörskap, företagande,

initiativrikedom och kreativitet. Det är viktiga faktorer att ta tillvara på inför

framtiden och skapa förutsättningar för att förstärka. En förutsättning för detta

är ett gott företagsklimat som bygger på en ömsesidig respekt för varandra.

En förutsättning för att såväl redan etablerade som nya företagare ska finna Sala

kommun intressant att bedriva verksamhet i är att det finns tillgång till bostäder

med olika upplåtelseformer, väl fungerande infrastruktur, brett utbud av

kommunal service samt en miljö som stimulerar till kultur- och fritidsaktiviteter

med hög kvalitet.

Alla vinner på ett framgångsrikt företagande och framgångsrika företagare. De

riktiga, varaktiga jobben skapas av företagsamma människor som tar risker, som

anställer och som via skattsedeln bidrar till det gemensamma. Småföretagen och

företagarna som driver dem är den svenska ekonomins tillväxtmotor. Här finns

optimism, drivkraft och potential som för Sverige framåt.

De små företagen vill växa. Här finns en stor tillväxt- och jobbpotential — om rätt

förutsättningar skapas. Samtidigt finns betydande tillväxthinder. Flera av dessa

måste lösas på nationell nivå men även på lokal nivå kan det finnas hinder. Det

kommunala regelverket, service och problem med upphandlingar kan vara

sådana. Regelverk och attityder ska vara stödjande. Bristande infrastruktur och

brist på bostäder kan vara hinder för expansion tillsammans med

matchningsproblematik.
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2 SYFTE  OCH  MÅLSÄTTNING

Syftet  med näringslivsprogrammet är att bidra till ett bra företagsklimat och

tydliggöra Sala kommuns arbete för näringslivsutveckling.

Programmet ska främja tillväxt i befintliga företag så att flera arbetstillfällen

skapas och att hela kommunen upplevs attraktiv för nyetableringar. Salas

attraktivitet ska också skapa inflyttning.

Kommunens organisation ska verka för en gemensam syn på arbetet med

näringslivsfrågor.

Målsättningen med näringslivsprogrammet är att Sala ska upplevas som en stad

med gott företagsklimat och att Sala rankas minst topp 150 under

programperioden av bästa kommun i Sverige.

Salas näringslivsarbete ska ge förutsättningar för en långsiktigt hållbar

utveckling för de företag som finns inom kommunen och de företag som

överväger att etablera sig i Sala.

3 FÖRHÄLLNINGSSÄTT  OCH  PRINCIPER  FÖR

NÄRINGSLIVSUTVECKLING l SALA

3.1 Delat ansvar

Att skapa en positiv utveckling för näringslivet och ett gott företagsklimat är ett

delat ansvar mellan kommunen, näringslivet, intresseorganisationerna och

nyckelintressenter på orten. Näringslivskontoret är den part som leder arbetet

och skapar samverkan framåt.

3.2 Samverkan och samarbete

Att skapa en positiv utveckling för näringslivet och ett gott företagsklimat

förutsätter och kräver samverkan och samarbete mellan olika parter och

konstellationer: mellan företag och kommun, mellan enskilda företag, mellan

näringslivsorganisationerna, samt mellan regionala instanser, arbetsmarknadens

parter, myndigheter och den akademiska världen. Viljan och engagemanget att

samverka och viljan att tillsammans skapa något positivt är grundläggande.
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3.3 Ömsesidig förståelse, nytta  och ansträngning

Det krävs ömsesidig förståelse för varandras roller, förutsättningar och

perspektiv. Förståelse krävs mellan kommun och företag, mellan myndighetsroll

och entreprenörsroll. Förståelse krävs även mellan land och stad, mellan kunder

och leverantörer. Alla parter ska känna att de har nytta av det samarbete som

sker. Både kommunen och näringslivets aktörer måste anstränga sig för att skapa

gemensam utveckling och ett gott företagsklimat.

3.4 Dialog

En ständigt levande dialog behövs för att skapa positiv utveckling. Dialogen ska

föras mellan Sala kommun och näringslivets organisationer, mellan enskilda

tjänstemän och företagare, för att skapa samsyn och förståelse och en fungerande

relation. Dialog krävs också mellan näringslivets olika aktörer samt mellan

enskilda företag och företagsgrupperingar.

3.5 En positiv Sala—anda i hela kommunen

Arbetet för att skapa ett gott företagsklimat bör präglas av en konstruktiv

kommunikation och positiv anda. En Sala-anda i hela kommunen. Ledorden i

kommunen är Enkelt Effektivt och Medborgarvänligt.

4 FOKUSOIVIRÅDEN UNDER PERIODEN

4.1 Nyetableringar

För att Sala ska växa behöver vi underlätta för nyetableringar vad gäller

verksamheter och bostäder. Ett gott bemötande och service är avgörande. Sala

kommun ska arbeta utifrån en effektiv etableringsprocess. Vi ska jobba utifrån att

fortfarande ha ett diversifierat näringsliv. Det har betydelse att aktivt arbeta för

att attrahera investerare vad gäller Sala som etableringsort och därmed också

marknadsföra områden för försäljning.

4.2 Besöksnäring och handel

Branschen besöksnäring kännetecknas av ett stort antal aktörer, varav de flesta

är små företag och ibland familjerörelser. En utveckling av besöksnäringen ger

positiva effekter i form av brett serviceutbud, fler arbetstillfällen samt

attraktioner som är tillgängliga även för den bofasta befolkningen. Besökare ska

också ses som potentiella inflyttare och/eller nya företagare. Besöksnäringen är
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för Sala kommun ett utvecklingsområde att jobba vidare på. (se

besöksnäringsstrategin Sala kommun)

Handeln är något som ger staden sin självkänsla, bra  utbud  och tillgänglighet ger

oftast positiva omdömen från konsumenterna. Handeln är också enkel att mäta

genom index-systemet.

4.3 Gröna näringarna

De gröna näringarna flyttar inte utomlands de finns här och utvecklas, skapar

tillväxt och sysselsättning om möjligheter att verka ges.  I  handlingsplanen ska

finnas ett tillväxtperspektiv. Kommunen ska arbeta för att öka nöjdheten med

den kommunala servicen bland företagare samt ha markberedskap för

verksamhetsmiljöer. För en levande landsbygd är tillgången till infrastruktur en

förutsättning.

4.4 Service- och myndighetsutövning

För ökat företagande krävs förståelse för företagandets villkor och underlättande

av kontakterna mellan kommunens förtroendevalda, tjänstepersoner och

näringslivet är av vikt och att det skapas mötesplatser samt etablerande av olika

nätverk. Fokus ska ligga på att ge god service, som präglas av ett respektfullt

bemötande och rättssäker hantering till företagarna.

4.5 Infrastruktur (IT-infrastruktur, väg och järnväg)

Vi ska arbeta aktivt för en infrastruktur som passar dagens och framtidens behov.

En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig faktor för att Sala ska fortsätta växa

och vara en god boende- och etableringsort. Kommunens mål är att alla invånare

och företag ska få tillgång till bredband.

4.6 Mark- och planberedskap

Kommunen ska verka för att utöka utbudet av mark och lokaler. På så sätt

tillgängliggörs byggbar mark för olika verksamhetsändamål i hela kommunen.

Kommunens planer måste vara tydliga gällande verksamheter, service och

bostäder

4.7 Vårt befintliga näringsliv

Tillväxt i företag som redan finns i kommunen är ett stabilt sätt att öka antalet

arbetstillfällen vid sidan av arbetet med att hitta nyetableringar. Som en
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långsiktig framgångsfaktor är det är viktigt att företagen  i  Sala växer och

nyanställer.

Kommunen ska fånga upp näringslivets behov och synpunkter. Arbetet ska vara

inriktat på att uppmärksamma alla företag och där det är möjligt undanröja

hinder, eller tillvarata möjligheter, för företagens utveckling.

En viktig förutsättning för företagens tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt

kompetenser och få medarbetare att utvecklas. Brist på arbetskraft med rätt

kompetens är idag ett stort tillväxthinder för våra företag.

Dialog och samverkan på regional och nationell nivå är av betydelse och ska vara

en del av näringslivsarbetet inom kommunen. Myndigheter och

företagsfrämjande organisationer är våra självklara samverkanspartners.

4.8 Skolan  — Näringsliv

Sala kommun är en företagsam kommun vilket vi ser som väsentligt att samverka

med organisationer som verkar för entreprenörskap i skolan. Därmed måste det

säkerställas att möten mellan skola och näringsliv sker. Aktiv samverkan med

skolan för att öka den entreprenöriella kunskapen och stimulera unga att prova

sin företagsamhet (UF) ser vi som ett resultat av samverkan över gränserna.

Kommunen ser andra viktiga faktorer inom området såsom att identifiera och

kartlägga företagens kompetensbehov. Utveckla kontakterna med universitet och

högskolor. Vi ska se över framtidsmässigt att ha en stark eftergymnasial

utbildningsmiljö med bland annat YH-utbildningar. Att öka näringslivets

delaktighet i gymnasieskolan och dess utbildningsutbud kan genom samverkan

skapa möjligheter för kompetensutveckling i företag.

4.9 Attraktionskraft  — varumärket Sala

Idag handlar mycket om image och attraktivitet, både internationellt och

nationellt. Om attraktionen och ambassadörskapet stärks så kommer

inflyttningen automatiskt att öka. Nationer, regioner, städer framhålls som

aktörer i en ständigt pågående tävlan om investeringar och människor. I dagens

ökande konkurrens mellan regioner och städer blir det allt viktigare för platser,

städer, kommuner och regioner att ha en image som lockar till sig såväl

människor som företag. Företagen som väljer att etablera sin verksamhet tittar

på faktorer såsom tillgång till kompetens, infrastruktur, närhet till marknaden,

anknytning till platsen osv. Individer har andra utgångspunkter vilka påverkar

valet av plats att bo och verka.

Kommunens attraktivitet ligger i att ha en gemensam syn på vad som är

kommunens styrkor och svagheter. Det är en styrka både inom organisationen

och gentemot externa aktörer att kunna visa vilka attraktionsfaktorer som
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kommunen har och hur man kan  arbeta  med  dessa. Platsens  utveckling och

marknadsföringen av den år en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling.

5 STRATEGIER  FÖR ATT  UPPNÅ IVIÅLEN

Strategier för att uppnå målen i det lokala nåringslivsarbetet:

. Näringslivets behov och synpunkter ska styra näringslivsarbetet

Näringslivskontorets arbete ska utgå ifrån de behov och synpunkter som

framförs eller fångas upp från näringslivet.

.  Aktiv omvärldsanalys ska komplettera den egna bilden

Omvårldstrender, samhällsutveckling och goda exempel i omvärlden, bland

annat i andra kommuner, ska aktivt fångas upp och påverka de aktiviteter och

prioriteringar som görs i näringslivsarbetet.

.  Uppmärksamma företags utvecklingssituation

Arbetet ska vara inriktat på att uppmärksamma alla företag och där det är

möjligt undanröja hinder, eller tillvarata möjligheter, för företagens

utveckling.
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