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Näringslivsstrategi 2017-2020
Inledning
Näringslivsstrategin anger hur Värmdö kommun ska arbeta med
näringslivsutveckling under perioden 2017-2020. Näringslivsnämnden är primärt
ansvarig för näringslivsfrågor, men det åligger alla nämnder att arbeta med frågorna
ur respektive verksamhets perspektiv.
Strategin tar sin utgångspunkt i överordnade styrdokument som gäller för Värmdö
kommun: Vision Värmdö 2030, kommunens Näringslivspolicy, samt
kommunfullmäktiges inriktningsmål för mandatperioden 2014-2018.
Näringslivsstrategin har utarbetats på uppdrag av Näringslivsnämnden, och de
utgångspunkter och strategiska prioriteringar som presenteras i strategin har tagits
fram i samarbete mellan näringslivet i Värmdö och förtroendevalda politiker.
Syftet med strategin är att tydliggöra vilka frågor kommunen kommer att fokusera på
i sitt näringslivsarbete under perioden 2017-2020.
Näringslivsstrategin syftar till att klargöra Värmdö Kommuns prioriteringar i arbetet
med att främja ett starkt näringsliv i kommunen. Strategins utgångspunkter och
prioriteringar har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens
näringsliv, och ska bidra till att Värmdö Kommun främjar gott företagsklimat och
goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i kommunen.
Näringslivsstrategin i relation till andra styrdokument

Näringslivsstrategin har sin grund i Värmdö Kommuns vision, Vision Värmdö 2030.
Strategin bygger på kommunens näringslivspolicy och kommunfullmäktiges
inriktningsmål för mandatperioden 2014-2018.
Strategin anger, på ett övergripande plan, utgångspunkter och prioriteringar för hur
Värmdö Kommun ska arbeta med näringslivsfrågor. Vilka konkreta aktiviteter för att
främja näringslivet som strategin leder till inom kommunens olika verksamheter
framgår av handlingsplaner som antas av respektive nämnd.
Näringslivsstrategin är ett av flera styrdokument som har relevans för näringslivets
förutsättningar i Värmdö Kommun, och måste ses som en del i den helheten. Andra
styrdokument som har påverkan på möjligheterna att etablera, driva och utöka företag
i kommunen är t.ex. Översiktsplan 2012-20301, Bredbandsstrategi 20162, VA-policy
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20143 och Gång- och cykelplan för Värmdö Kommun 2013-2030Kommunens
relation till näringslivet
Kommunen och dess verksamheter har stor påverkan på näringslivets förutsättningar,
genom sina roller som myndighet, kund och samverkanspartner. Alla verksamheter
inom kommunen har i uppdrag att inom ramen för sitt verksamhetsområde främja
samspelet med privata näringsidkare och skapa goda förutsättningar för företagande
och näringslivsutveckling, och det är viktigt att varje verksamhet beaktar vilken
inverkan olika beslut kan ha på näringslivet.

Utgångspunkter för strategin
I näringslivsstrategin har kommunen identifierat tre strategiska prioriteringar för
arbetet under perioden 2017-2020. Till grund för de prioriterade områdena ligger fyra
utgångspunkter, som ska genomsyra kommunens arbete.
• Näringslivet är en viktig del av samhällsbygget
Ett starkt näringsliv, med traditionella verksamheter såväl som kulturella och
kreativa näringar, är en förutsättning för att Värmdö kommun ska fortsätta att
utvecklas i enlighet med visionen. Att ha ett livskraftigt näringsliv skapar
arbetstillfällen, service för medborgarna och en ökad attraktionskraft som
bidrar till tillväxt i kommunen. Att bidra till goda förutsättningar för
företagande är grundläggande för alla kommunens verksamheter.
• Hållbar utveckling och resurshushållning i fokus
I linje med kommunens inriktningsmål ska stödet till näringslivet ha ett tydligt
fokus på hållbar utveckling och resurshushållning, såväl ekonomisk som
miljömässig och social. Kommunen arbetar för ett växande näringsliv med
minskande resursanvändning och samtidigt säkra ett socialt välstånd.
• Medvetenhet om skärgårdens särskilda förutsättningar
Förutsättningarna för näringslivsverksamhet i skärgården skiljer sig i stora
delar från de förutsättningar som finns på fastlandet, det gäller särskilt för öar
utan broförbindelse. Kommunen är medveten om, och tar hänsyn till,
skärgårdens särskilda förutsättningar när verksamhet planeras och beslut
fattas.
• Dialog är en förutsättning för samverkan
Fungerande samverkan mellan kommunen och näringslivet bygger på tydlig
kommunikation som skapar rätt förväntningar och som tydliggör parternas
respektive uppdrag, förutsättningar och handlingsutrymme. Kommunen har
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också en kontinuerlig dialog med externa parter som på olika sätt har
påverkan på näringslivets förutsättningar.

Strategiska prioriteringar 2017-2020
Under perioden 2017-2020 kommer Värmdö kommun, i sitt näringslivsfrämjande
arbete, att fokusera på tre prioriterade områden: Utvecklad infrastruktur,
Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov samt Attraktiv och växande
kommun. Dessa områden har arbetats fram i dialog mellan näringslivet i Värmdö
kommun och förtroendevalda inom kommunen, och de har identifierats som de
strategiskt viktigaste för näringslivets utvecklig under den kommande
fyraårsperioden.
Utvecklad infrastruktur

Medborgarna ska kunna använda kollektivtrafik inom kommunen för att ta sig till och
från arbetsplatsen. Det ska även gå att cykla mellan olika delar av kommunen.
Persontransporter till och från Stockholm ska finnas för både besökare och anställda.
Transportsystem för godsleveranser till skärgården ska vara utbyggda och leveranser
genomföras enligt tidtabell. Värdefull odlingsmark och viktiga rekreationsområden
säkras så att de inte försvinner vid vägbyggen.
Möjlighet att vara uppkopplad och arbeta på distans ska skapa förutsättningar för
hemkontoret och virtuella verksamheter.
Det innebär att:
• Där kommunen inte har full rådighet gör man tydliga ställningstaganden
och arbetar aktivt för att påverka regionala beslut
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•

Kommunen arbetar i partnerskap med näringslivet för att påverka och hitta
kreativa lösningar på konkreta utmaningar

•

Kommunen arbetar aktivt för fortsatt utbyggnad av bredband, i enlighet
med Bredbandsstrategi 2016 4

•

Kommunen främjar initiativ som bidrar till hållbar utveckling och
förbättrad resurshushållning

Antagen av kommunfullmäktige 2016-05-25, § 116 (dnr. 2016/KS0089).
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Planeringsarbete som tar hänsyn till näringslivets behov

Frågor relaterade till mark och bebyggelse är långsiktiga beslut som har en stor
påverkan på näringslivet idag och i framtiden. Näringslivets struktur och
förutsättningar påverkas också i stor utsträckning av förändringar i människors
kommunikations-, transport- och konsumtionsmönster till följd av samhällsutveckling
och ny teknik.
Det innebär att:
• Kommunen har god kunskap om och tar i sitt planeringsarbete hänsyn till
olika näringars behov och förutsättningar
•

Kommunen tar i planeringsarbetet hänsyn till näringslivets intressen och
behov relaterat till transporter

•

Kommunen beaktar näringslivets behov av att kunna anpassa sig efter
konsumenternas förändrade behov och önskemål över tid, och medger i
planeringsarbetet utrymme för sådana anpassningar

•

Kommunens planeringsarbete kännetecknas av hänsyn till ekonomisk,
miljömässig och social hållbarhet

•

Kommunen efterfrågar synpunkter och förslag från näringslivet i samband
med utveckling av nya och befintliga detaljplaner

Attraktiv, välkomnande och växande kommun

För att kunna tillgodose den växande befolkningens behov av arbetstillfällen,
rekreationsmöjligheter och service behöver det vara attraktivt för näringslivet att
förlägga sin verksamhet i Värmdö. Viktiga förutsättningar för att kommunen ska vara
ett attraktivt alternativ för näringslivet är att det finns förutsättningar för att bedriva
verksamhet året runt och möjligheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.
Det innebär att:
• Kommunen verkar för att marknadsföra Värmdö som ett attraktivt besöksmål
året runt
•

Kommunen verkar för att arbetskraftens kompetens ska matcha näringslivets
kompetensbehov

•

Kommunen för en nära och tidig dialog med näringslivet för att säkra krav
och sakinnehåll i upphandlingar
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