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Inledning
All kommunal verksamhet utgår ifrån Vision Värmdö 2030. Visionen lyfter fram
hållbarhet, skärgårdsutveckling och betydelsen av ett växande näringsliv. Med
utgångspunkt i Vision Värmdö 2030 har kommunfullmäktige beslutat om tre
målområden för mandatperioden 2019 - 2022: ekologisk hållbarhet, ekonomisk
hållbarhet, samt social hållbarhet. I målområdet social hållbarhet ingår följande mål
för näringslivsarbetet: Näringslivet får god service, bra förutsättningar och goda
utvecklingsmöjligheter.
Ett dynamiskt näringsliv är en grundförutsättning för ett växande Värmdö. Det är
genom företagande som nya arbetstillfällen och förutsättningar för att bo, leva och
verka i kommunen skapas. Värmdö Kommun värnar om att skapa möjligheter för
företag att utveckla och etablera verksamheter i kommunen och bidra till att lösa
företagens utmaningar genom att arbeta över organisationsgränserna och
tillsammans med näringslivet.

Grundprinciper
Kommunens utgångspunkt är att företag ska kunna, vilja och våga växa i Värmdö.
Utifrån detta bidrar alla kommunens verksamheter och medarbetare till att skapa
goda förutsättningar för företagande i kommunen, genom en positiv attityd till
företagande, handlingskraft, transparens och en hög servicenivå. Kommunen är en
god samarbetspartner för det lokala näringslivet, där företagare, kommun och
civilsamhälle arbetar tillsammans för att utveckla Värmdö till en plats för
innovationer och hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.
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Ansvar för näringslivsarbetet
Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet,
och som svarar för att slå fast strategisk inriktning för arbetet utifrån
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och näringslivspolicyn.
Kommunfullmäktiges mål för näringslivsarbetet omfattar emellertid samtliga
kommunens nämnder, vilket framgår av respektive nämnds reglemente. Ett gott
företagsklimat grundläggs i de kontakter företagare har med kommunens tjänstemän
och politiker: i tjänstemän och politikers bemötande, service och effektivitet i alla de
sammanhang där företagen möter kommunen.
Att ge god service, och bidra till att skapa bra förutsättningar och goda
utvecklingsmöjligheter för näringslivet är därför en del av varje medarbetare och
politikers uppdrag, utifrån sin roll i organisationen Värmdö Kommun. Varje nämnd
ansvarar för att definiera vad det innebär att ge näringslivet god service, bra
förutsättningar och goda utvecklingsmöjligheter i de verksamheter som ingår i
nämndens ansvarsområde.
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