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Riktlinjer för näringslivsarbete 

Ärendebeskrivning

I Simrishamns kommun finns ca 3 000 företag som på olika sätt är i kontakt med kommu-
nen vad gäller service, tillstånd, markfrågor, upphandling mm. Det finns också ett stort 
inflöde av nya och nystartade företag. 
Många förvaltningar och tjänstepersoner är involverade i näringslivsarbetet. Det inte bara 
är en fråga för t.ex. näringslivsutvecklaren och kommunledningen. Med den insikten följer 
ett behov av att skapa riktlinjer för näringslivsarbetet.

Riktlinjer ska utgöra en grund för prioritering och fördela ansvar samt visa vilken inrikt-
ning ett visst område ska ha. En riktlinje ska kunna fungerar som ett konkret stöd i det dag-
liga arbetet. Riktlinjer kan vända sig till en eller flera nämnder. Riktlinjer ska ha en be-
stämd giltighetstid varefter de ska utvärderas och eventuellt förnyas. Riktlinjer antas av 
kommunstyrelsen

Riktlinjerna för näringslivsarbetet har utvecklats i dialog med politiker, tjänstepersoner och 
företag. Arbetet startade med att kommunen genomförde utbildningen ”Förenkla – helt 
enkelt” 2016 under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Utbildningen 
resulterade i en större kunskap om hur kommunens kontakter kan utvecklas med näringsli-
vet genom t. ex. bra interna samarbeten och en allmän förståelse för företagens behov. För-
slagen hur vi internt och externt ska arbeta för att förbättra och förenkla samarbetet med 
företagen utgör stommen i riktlinjerna för näringslivsarbetet.

Ett antal företag har hösten 2016 djupintervjuats om sin syn på hur relationen till kommu-
nen fungerar idag och vad som kan utvecklas ytterligare. Företagens synpunkter har vävts 
in i riktlinjerna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll, 2015-05-03, § 143
Riktlinjer för näringslivsarbetet, daterad 2017-04-12
Tjänsteskrivelse, utvecklingsenheten, 2017-04-12.
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