NÄRINGSLIVSTRATEGI
för optimal utveckling och tillväxt

Dokumentets syfte
Syftet med strategin är att tydliggöra kommunens strategiska vägval fram till 2030 för att stödja en
näringslivsutveckling baserad på entreprenörens förmåga och näringslivets kraft.

Dokumentet gäller för
All kommunal verksamhet.

All styrning i Nacka utgår från visionen om öppenhet och mångfald, den
grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och
egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar, ambitionen att vara bäst på att vara
kommun, de av kommunfullmäktige beslutade fyra övergripande målen och de fyra
styrprinciperna om konkurrens som drivkraft för utveckling av kvalitet och om att ta
ansvar på lägsta effektiva nivå.
För kommunens arbete med att stödja utvecklingen av näringslivet innebär visionen
om öppenhet och mångfald att Nacka kommun verkar för ett dynamiskt företagsklimat
som främjar innovation och entreprenörskap.
Utifrån kommunens grundläggande värdering utgår kommunens insatser för att allmänt
stödja näringslivet från att kommunen tror på entreprenörens förmåga och
näringslivets kraft.
Ambitionen att vara bäst på att vara kommun betyder ur näringslivsperspektiv att
kommunen fokuserar på de områden där kommunal rådighet finns och som
dessutom skapar bäst effekt för näringslivet. Företagsklimatet i Nacka ska vara bland
de bästa i landet.
Näringslivsstrategin anger fem strategiska inriktningar för lokaliserings- och
utvecklingsfaktorer som är avgörande för näringslivets intresse av att etablera sig och
växa i Nacka kommun. Dessa inriktningar ska bidra till att kommunens fyra
övergripande mål uppfylls:
•
•
•
•

Bästa utveckling för alla
Attraktiva livsmiljöer i hela Nacka
Stark och balanserad tillväxt
Maximalt värde för skattepengarna

Kommunens arbete för att stödja utvecklingen av näringslivet ska i varje del präglas
av styrprincipen om konkurrensneutralitet genom att arbetet bedrivs brett inriktat mot hela
näringslivet i Nacka.
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Nacka kommun

Fem strategiska inriktningar bygger Nacka starkt och skapar
förutsättningar för tillväxt
Kommunen har ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap genom att
kommunen
•
•
•
•
•

har partners som erbjuder forum för rådgivning, mentorskap och
finansieringsinsatser, riktat till företag med tydlig tillväxtpotential
bidrar till samordnad innovations- och nystartsrådgivning tillsammans med
partners
verkar för att flexibla fysiska miljöer skapas för nystartade företag
utvecklar arbetet med tidig upphandlingsdialog och uppföljning för att ta
tillvara innovation, utveckling och marknadskännedom i leverantörsledet
utvecklar fler kundvalstjänster

Kommunen bidrar till god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens genom att kommunen
•
•
•
•

utvecklar matchningsinsatser som i hög grad baseras på företagens
kompetensbehov
låter näringslivets kompetensbehov stå som grund för utvecklingen av
arbetsförlagd utbildning och praktik
verkar för att kompetens- och utbildningssatsningar utvecklas och
mobiliseras kring strategiska branscher
verkar för att tillgängliggöra högre utbildning och forskning med tydlig
inriktning mot näringslivets behov

Kommunen har en aktiv markpolitik som är tydligt kopplad till näringslivets etableringsförutsättningar genom
•
•
•
•
•

ett välinventerat kommunalt markinnehav med hög grad av planberedskap
en väl fungerande intern etableringsprocess och mottagningsservice
ett strukturerat samarbete med lokala fastighetsägare
insatser för att minst 90 procent av alla företag har tillgång till fiber år 2020
att näringslivets behov särskilt beaktas vid planering och utveckling av
infrastruktur

Kommunen verkar för att stadsplaneringen skapar goda urbana lokaliseringsförutsättningar genom
att
•
analysera och påverka marknadens drivkrafter ur ett lokaliserings- och
investerarperspektiv
•
skapa kommersiella förutsättningar i bottenvåningar
•
utnyttja tunnelbanans stationslägen, dess kommersiella hävstång och
attraktivitet ur ett etableringsperspektiv
•
skapa hög totalvolym av verksamheter i kommersiellt attraktiva lägen
•
reservera mark för kommande etableringar av kommersiella fastigheter
•
planera för fastigheter med blandad funktion och verksamhet
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Kommunen har en enkel, snabb och kundfokuserad myndighetsutövning som möter företagens behov
genom att
•
kontinuerligt utveckla och förstärka bemötande, tillgänglighet och kompetens
inom de viktigaste myndighetsområdena
•
erbjuda en förutsägbar, transparant och samordnad ärendeprocess
•
erbjuda lättillgänglig och tydlig webbaserad tillstånds – och etableringsguidning
•
skapa förutsättningar för att åstadkomma småföretagarvänlig upphandling
Näringslivet skapar arbetsplatser
Näringslivsstrategins fem strategiska inriktningar syftar särskilt till att stärka
förutsättningarna för tillväxt för de aktörer som förväntas skapa 15 000 nya
arbetsplatser till 2030. De aktörerna är:
1.
2.
3.
4.

Nystartade företag
Växande befintliga företag
Nya inkommande etableringar
Fastighetsutvecklare

Kommunikation av Nackas lokala attraktionskraft
De fem strategiska inriktningarna får effekt genom en kommunövergripande
kraftsamling kring kommunikation och utveckling av kommunens marknadsföring.
Marknadsföringen ska fokusera på
•
den positiva bilden av Nackas goda företagsklimat och unika
etableringsmöjligheter
•
att Nacka är en plats där människor och företag kan må bra, växa och bygga
sina liv och verksamheter
•
att kontinuerligt informera om den infrastrukturella planeringen som
påverkar näringslivet i Nacka. En stark tillväxt är i sig en stark attraktionskraft
för näringslivsutveckling
Uppföljning
Resultatstyrning innebär att kommunen i tertial- och årsbokslut följer upp att
strategin bidrar till de resultat som kommunfullmäktige har beslutat om.
Strategin ska aktualitetsprövas varje mandatperiod, med början mandatperioden
2018-2022. Vid aktualitetsprövningen ska genomslagskraften i de fem strategiska
inriktningar särskilt prövas.

3 (3)

