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Näringslivsstrategi för Uppvidinge Kommun 

 

Syfte med näringslivsstrategin 
Syftet med näringslivsstrategin är att beskriva vägval för att nå önskad utveckling och uppsatta 
mål i kommunens näringslivsarbete. Strategin konkretiserar den politiska viljeinriktningen och 
pekar på ett antal utvecklingsområden där kommunen har möjlighet att påverka och förbättra 
resultat. På så vis ska strategin bidra till ett bra företagsklimat och tydliggöra Uppvidinge 
kommuns arbete för en positiv näringslivsutveckling.  

Tillsammans med företagen ska goda förutsättningar skapas för ett växande näringsliv, fler 
arbetstillfällen och öka kommunens attraktivitet för nyetableringar, inflyttning och besök. 
Kommunens hela organisation ska verka för en gemensam syn på arbetet med näringslivsfrågor.  

 

Ansvar, uppföljning och utvärdering av strategin  
För att strategin ska få effekt och utgöra en del i styrningen är det viktigt att det finns en plan 
kring ansvar för genomförande, uppföljning och utvärdering. 

Näringslivsstrategin omfattar hela kommunkoncernen. Varje nämnd ansvarar för att arbeta för 
genomförande av strategin. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för strategins genomförande och uppföljning. 
Arbetet leds och samordnas av kommunledningsförvaltningen genom näringslivsutvecklaren. 

Varje nämnd och bolag ska ta fram en handlingsplan med konkreta insatser som de kan bidra 
med för att nå ambitionen. Insatserna ska omfatta den egna verksamheten. Handlingsplanen ska 
följas upp årligen av nämnd och bolag och resultat av uppföljningen ska överlämnas till 
näringslivsutvecklaren. Insatser i linje med strategin och handlingsplanen ska beaktas i planerings- 
och budgetarbetet för respektive nämnd och bolag. 

Näringslivsutvecklaren följer upp arbetet på övergripande nivå och återrapporterar resultatet av 
arbetet med utgångspunkt i näringslivsstrategin till kommunstyrelsen årligen. 

En översyn/aktualisering av strategin ska ske (minst) en gång under varje mandatperiod eller när 
det anses vara påkallat. 
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Vision för näringslivet 
Kommunens vision är att tillsammans med företagen skapa de absolut bästa förutsättningarna 
och ett utvecklingsinriktat klimat som gör Uppvidinge attraktivt för att starta, driva och utveckla 
företag, investera och leva i.  

Kommunfullmäktiges mål 
Vi bidrar till en god utveckling för näringslivet 

Politisk inriktning: Kommunen verkar för att främja en hållbar och god utveckling av näringslivet 
för ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning i Uppvidinge. 

Mått som används för att indikera måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål: 

 

• Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking ( 171 -21)  

• Öppna jämförelser Företagsklimat (KKiK, Agenda 2030)  

• Antal nyregistrerade företag i kommunen per 1000 invånare ( 7,8 -20 
 

• Bruttoregionalprodukt (kr/invånare) (Agenda 2030)  
 
 

Mål   
 

• Ökat antal arbetstillfällen (1172 företag 31/12-21. 
• Fler nyetablerade företag (72 under -21. 
• Uppvidinge kommun ska bli bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking 
Företagsklimatet. 

Näringslivsarbetet ska kännetecknas av bra samverkan för goda och nära relationer. Arbetssättet 
ska vara utvecklingsinriktat och ha ett långsiktigt fokus.  
Samarbete med övriga kommuner i Kronobergs län genom Business Region Kronoberg (BRK). 
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Utvecklingsområden 
 Uppvidinge kommun prioriterar fem arbetsområden för att nå våra mål: 

• Aktivt inbjuda till och uppmuntra till samverkan med näringslivet och mellan företagen. 

Exempel: digitala frukostmöte, olika nätverk, företagsbesök. 

 

• Information och kommunikation ska vara tydlig och öppen.  

Exempel: sociala medier, kommunens hemsida, företagsbesök. 

 

• Tillgodose behovet av bostäder och verksamhetsmark.  

Exempel: Samverkan med samhällsserviceförvaltningen och Uppvidingehus. 

 

• Bra service/ bemötande och effektiv handläggning till företagen.  

Exempel: e-tjänster, öka tillgängligheten, tydlig och öppen kommunikation 

 

• Samordna kompetensutveckling, ökad samverkan mellan skola och näringsliv. 

Exempel: samarbete med Uppvidinge Lärcenter och kommunens grundskolor. 

 
 

Olika insatser av dom berörda förvaltningarna. 

           För genomförande kopplas strategin till en handlingsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


