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Omvärldsfakta
FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT
ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK

Inventering av kommunernas
näringslivs- och tillväxtprogram
Arena för Tillväxt genomförde under hösten

-I

2013 en inventering av kommunernas näringslivs-

näringslivsarbetet nu inte var prioriterat.

och tillväxtprogram. Inventeringen visade att ca en
tredjedel av landets kommuner hade ett sådant
program.
Inventeringen genomfördes genom sökning på
kommunernas hemsidor och kompletterades därefter genom att ringa till ett urval av kommuner där
det inte hittats något program på kommunens
hemsida. Femton kommuner som hade ett program valdes därefter ut för att höra hur de jobbar
med programmen. Program kan ha missats i inventeringen, exempelvis för att de inte finns till-

något

enstaka

fall

svarade

man

att

Utformningen av programmen ser olika ut med
avseende på ex. omfattning, tidslängd, avgränsning, struktur och hur programmen tagits fram.
Programmen

processas

fram

tillsammans

Följande 15 kommuner har intervjuats om hur man
jobbar med sina program: Arjeplog, Borlänge,
Gnesta, Gotland, Hultsfred, Piteå, Sala, Skurup,
Töreboda, Vilhelmina, Vänersborg, Älvsbyn, Ängelholm, Östersund och Övertorneå.
De 15 intervjuerna visade bl a att:

gängliga på hemsidan, men uppföljningen med de

- Programmen har tagits fram i nära samarbete

som inte hade något program ger en indikation på

mellan kommun och näringsliv.

att det handlar om ett mindre antal.

- Programmen bidrar till struktur för arbetet. Pro-

Inventeringen visade att 78 kommuner har ett nä-

grammen innehåller bl a strategier, övergripande

ringslivsprogram och att 16 kommuner har ett till-

mål och delmål. Aktiviteter kan antingen ingå

växtprogram som gäller för år 2013, sammantaget

direkt i planen eller ligga som separata hand-

94 program bland de 290 kommunerna. Invente-

lingsplaner, som är knutna till programmen.

ringen visade också att i ca 10 procent av kommunerna bedrivs näringslivsarbetet i bolag. Oftast
finns här inget näringslivsprogram utan det ingår i
näringslivsbolagets verksamhetsplan.
Separat program eller del av kommunens
samlade plan

- Den långsiktiga planen bryts ner per verksamhetsår.
– Programmen är en viktig utgångspunkt för
arbetet med näringslivsfrågor, bl a kopplat till
styrning av verksamheten, för att hålla rätt kurs.

Intervjuerna med urvalet av kommuner som inte

Det bidrar också till tydlighet mellan politik och

hade något program visade bl a att:

tjänstemannaorganisation, t.ex. avseende

-Många av dessa kommuner arbetade aktivt med

ansvarsfördelningen, vad som förväntas och vad

näringslivsfrågor men att de inte hade program.

som ska göras.

-De har tidigare haft ett program som inte förnyats
eller som är på gång att förnyas.
-Näringslivsstrategier, mål och inriktning ligger
inbakad i kommunens samlade plan.

Faktabladet finns att tillgå på Arenans hemsida www.arenafortillvaxt.com under rubriken Statistik.
Vid förfrågningar kontakta Per Sandgren, e-post:per.sandgren@skl.se, tel:08-452 78 86

Viktigt med delaktighet och öppenhet för

Kommun
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lyckat resultat
Framgångsfaktorer som de 15 kommunerna lyfte

Eslöv

fram för ett lyckat arbete med programmen:

Falkenberg

-Delaktighet och öppenhet i processen, vikten av

Flen

att arbeta tillsammans med näringslivet, bl a i

Gnesta

utformandet av programmen och även i genomförandet av aktiviteter.

Gotland

- Viktigt att processen för framställandet av pro-

Grästorp

grammet är anpassad för den lokala miljön.

Gällivare

- Förståelse för varandras roller, politik, tjänste-

Götene

män och näringsliv.

Hammarö

-Gräv där du står, att se till sin kommuns resurser och möjligheter, men inte glömma att se sig

Haninge

som en del i ett större sammanhang.

Haparanda

- Programmet involverar hela kommunorganisa-

Herrljunga

tionen, inte bara näringslivsfunktionerna, så att

Hultsfred

hela kommunen drar åt samma håll.
- Engagerad politik som tydliggör att näringslivs-

Härjedalen

frågorna är viktiga.

Hässleholm

-Intern/extern kommunikation av näringslivs-

Hörby

arbetet.
I efterföljande tabell finns länkar till de 94 programmen indelat utifrån näringslivs- och tillväxt-

Jönköping
Karlskoga
Kil

program. Öppna länk genom att markera kommunen, högerklicka och välj öppna hyperlänk.

Knivsta
Kramfors

Näringslivsprogram
Kommun
Askersund
Bollnäs
Borlänge
Borås
Botkyrka
Boxholm
Bromölla
Båstad
Eda
Ekerö
Emmaboda

Kristinehamn
Kungsbacka
Kävlinge
Laxå
Lekeberg
Lerum
Lilla Edet
Lindesberg
Ljusnarsberg
Lomma
Lycksele
Mullsjö
Nordanstig
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Kommun

Övertorneå

Nykvarn

Tillväxtprogram

Partille

Arvidsjaur

Ronneby

Bjurholm

Sala

Fagersta-Norberg

Skurup

Falun – Plan

Sollentuna

Falun - Handlingsplan

Staffanstorp

Forshaga

Stenungsund

Karlstad

Sundbyberg

Kiruna

Södertälje

Luleå

Tanum - Plan

Orsa

Tanum - Handlingsplan
Tibro
Tierp
Tingsryd
Tjörn
Trollhättan - Plan

Piteå
Sundsvall
Svalöv
Tranås
Upplands-Väsby
Ängelholm

Trollhättan - Handlingsplan
Östersund
Trosa
Töreboda
Uppsala
Vaxholm
Vilhelmina
Vimmerby
Vingåker
Vänersborg
Västerås
Ydre
Åmål
Ånge
Åstorp
Älmhult
Älvdalen
Älvsbyn
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