
YSIAOs
KOMMUN Ledning o Utveckling

NÄRINGSLIVSSTRATEGI

Syftetmednäringslivsstrateginär att tydliggöraansvaretför näringslivetochkommunensamt
uttryckavadsomärviktigt för att åstadkommaett annorlundaföretagsvänligtklimat.

VISION
År 2020är Ystadskommun en av Sverigesfrämsta tillväxtkommuner. Företagsklimat

är ett föredömeför övriga kommuner och företag.Kommunen och företagenhar
tillsammans skapat en hållbar utveckling* av samhället.

SYFTE
Genomen hållbar utveckling av näringslivet skapasförutsättningar för fler invånare,
vilket för med sig en förbättrad service,utvecklad infrastruktur och möjligheter till

större utvecklingsprojekt i kommunen.

STRATEGI
vi ska ha och ständigt utveckla ett annorlunda företagsvänligt klimat somgör Ystad till

dennaturliga kommunen för företagandeoch boende.

I Ystadskommunskall vi erbjudamycketgodamöjlighetertill boende,arbete,
företagsetableringar,utvecklingochvälbefinnande.Ditt skavi någenomatt näringslivetoch
kommuneni ett mycketnärasamarbete,i detdagligaarbetetsåvälsomi utvecklingsfrågor,tar
ett gemensamtansvarför framtiden.Helhetssynochhållbarutvecklingär delarsomalltid
finns medi detgemensammaarbetet.Marknadsföringav Ystadskautgåfrånde måldokument
somtagits fram av kommunenochberördaorganisationer.Dåbegreppetvi användsi
sambandmednäringslivsstrateginbetyderdetett gemensamtansvarför näringslivetoch
kommunen.

MÅL
För att nå målet, en av Sverigesfrämsta tillväxtkommuner arbetar vi medett antal
nyckeltal.

. Befolkningsökningmotsvarandeminst 1 %, SCB

. En årlig nettotillväxt av antaletanställdai privatsektor,UC

. En årlig förbättringavvårplaceringi näringslivsklimatindex,SvensktNäringsliv

. En årligt nettotillväxt avnya företag,UC

* Detinnebäratt ekonomiskutveckling,socialvälfärd ochsammanhållningf1~renasmedengodmiljö. Se

Naturvårdsverketsdefinition.
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FRAMGÅNGSFAKTORER

. Ge bästamöjliga förutsättningar för utveckling av företagande

. Rekrytera nya företag och främja nyföretagande

. Främja inflyttning samtmarknadsföra Ystad somattraktiv företags- och
boendeort

. Näringslivsutveckling kräver ett ömsesidigtengagemangfrån kommunledning
och näringslivets representanter

. Tydliggöra de områdensombehöveråtgärdasoch utvecklas för att möjliggöra
en fortsatt utveckling av det lokala näringslivet

lo PUNKTERFÖRETTANNORLUNDA FÖRETAGSKLIMAT

1. Ystads kommun ska underlätta för nyetableringar och ge förutsättningar för redan
etableradeföretag att utvecklas

2. Vi skabilda nätverk och skapamötesplatser

3. Vi ska utveckla samarbetetmed de eftergymnasialautbildningarna

4. Vi skaverka för en god infrastruktur

5. Vi ska göra vår attraktiva kommun än mer attraktiv

6. Vi ska öka näringslivetsdelaktighet i all utbildning och dessinnehåll

7. Vi ska skapa året-runt-möjligheter för besöksnäringen

8. Vi ska utveckla varumärket Ystad

9. Ystadskommuns information om och till näringslivet ska uppfattas sommycket god

lo. Ystadskommuns servicetill näringslivet skauppfattas sommycket god

ORGANISATION

Struktur
Näringslivsrådetsskaprimärt varadensammanhållandefunktionenför

. att hakunskapom, inomvilka områdeninsatsermåstegörasför att utvecklaett
annorlundaföretagsklimati Ystadskommun

. taemot förslagpåutvecklingsåtgärderfrånolika intressenter

. att ge uppdragtill samtskapaprojektgrupperför utveckling
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. att vararapportmottagarefrånprojektgruppema

. att delgeprojektgruppernasresultattill berördaorganisationer

Samtligauppdragsomskapasskavaratydligaavseende
. syfte
. mål
. tidsram
S intressenter

. konkretaåtgärderför utveckling

. kostnader

Näringslivsrådetträffas6 — 8 gångerper år.
Näringslivsrådetsmedlemmarutsesför 2 år.
Näringslivsrådetsmedlemmarskarepresenterakommunenochnäringslivet.
Näringslivsrådetbestårav 9 medlemmarfrånnäringslivetochutsesavrespektivedeltagande
organisation.I näringslivsrådetingårocksåkommunal-ochoppositionsråd,kommundirektör
och näringslivsstrateg.

RAPPORT

Z~~SGRUPP

Antagetav Näringslivsrådet2011-00-00ochKommunfullmäktige2011-00-00
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