Förslag till

Näringslivsprogram för Lomma kommun 2013-2014
Näringslivsfrågor är en viktig del av den allmänna samhällsutvecklingen i Lomma kommun.
Invånarna ska ges tillfälle att bo, arbeta och starta företag, vilket skapar goda förutsättningar
att leva på orten. Programmet visar kommunens insatser inom det näringslivspolitiska
området och de prioriteringar som görs under perioden 2013-2014. En handlingsplan kommer
att utarbetas efter programmets fastställande.

Mål och strategier
Det övergripande syftet för kommunens näringslivsverksamhet är att stödja en positiv
utveckling av det lokala näringslivet. I kommunens dokument ”Övergripande mål och
riktlinjer för 2011-2014” slås följande antagande fast för näringslivsfrågor:
ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV
 Det ska vara attraktivt att starta och driva företag i Lomma kommun. Ett gott
företagsklimat ökar sysselsättningen och minskar utanförskapet.
 Företagsgrupper och andra organisationer som i sin verksamhet främjar näringsliv,
utveckling och företagande i Lomma kommun ska stimuleras.
 Ett nytt och attraktivt centrum för boende, handel och andra aktiviteter ska utvecklas i
Bjärred.
 Vi ska samarbeta med andra myndigheter för att skapa en aktiv sysselsättningspolitik,
där särskilt ungdomar och personer med funktionsnedsättning uppmärksammas.
 Vi ska säkerställa att vår högklassiga åkermark är till fortsatt nytta för jordbruket och
att förutsättningarna för ett livskraftigt och bestående yrkesfiske ska vara fortsatt
gynnsamma.

Mål
Näringslivsprogrammet och tillhörande handlingsplan tar sin utgångspunkt i dessa riktlinjer
och formulerar följande övergripande mål för verksamheten:
Näringslivsverksamheten inom Lomma kommun ska bidra till att ge bästa möjliga
förutsättningar för att starta och driva företag i kommunen. Näringslivsarbetet ska
dessutom bidra till att stärka varumärket Lomma.
SCBs servicemätning ”Öppna Jämförelser” med rubrik Företagsklimat, en undersökning om
regional företagsmiljö och kommunens service till företagen” ska visa på årligt stigande
värden.

Strategier
I strävan att nå målet läggs arbetet upp utifrån fyra huvudsakliga fokusområden:
Förbättrad service
I kommunens arbete med näringslivsfrågor ska respekt för företagande och företagandets
villkor vara styrande. Dialogen i det dagliga arbetet byggs på öppenhet och tydlighet. För att

effektivisera rutiner kring tillstånd och lov görs löpande översikter. I samarbetet med externa
organisationer och närliggande kommuner skapar vi ett ökat värde i frågor och aktiviteter
rörande lokalt och regionalt näringsliv.
För ofta förekommande näringslivs- och besöksnäringsfrågor kommer kommunens
kontaktcenter att ge hjälp.
Ökad tillgänglighet
I möten, personliga kontakter och genom digital media når man enkelt den tjänsteman och
politiker man söker. Kommunen skapar förutsättningar genom mötesplatser och
informations/kommunikationskanaler baserat på företagarens villkor.
För besökaren och även kommunens invånare läggs speciellt fokus i arbetet med ökad
tillgänglighet vad gäller information om kommunen.
Näringsgrenar att fokusera på
Med nya Lomma centrum och Lomma hamn byggs flera nya butikslokaler och handelsytan
fördubblas. Kommunen arbetar fokuserat med att i samarbeten utveckla stråket till ett
attraktivt område där både handel, service och upplevelser ryms. Nya etableringar och
verksamheter bidrar även till att göra Lomma till ett destinationsmål för turismen.
Besöksnäringen har stora möjligheter att utvecklas, bland annat genom samarbeten inom och
utanför kommunen.
Internt förvaltningsövergripande arbete
Med förvaltningsövergripande arbete skapas en tydlig riktning och ambition ur ett kommunalt
perspektiv för det övergripande arbetet i mening att skapa en samsyn om och förståelse för
näringslivets betydelse och kommunens roll i näringslivsarbetet.

Organisation
Ansvaret för näringslivsfrågor inklusive besöksnäring samt frågor kopplat till
centrumutveckling ligger på kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd
för dessa frågor och kommunstyrelsens arbetsutskott är beredande organ. Inom förvaltningen
är kommunens näringslivsutvecklare företagens första kontakt. För frågor rörande
exploatering och försäljning av kommunal företagsmark ansvarar exploateringschef
respektive exploateringsingenjör.

