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Näringslivsstrategiskt program
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 4 november 2020, §161 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett Näringslivsstrategiskt program. Programmet ska innehålla strategier för kommunens
arbete med näringslivsutvecklingen. En process med dialog och insamling av synpunkter
från kommun, politik och näringsliv ligger till grund för programmet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Näringslivsstrategiskt program 2021-2035
för Alingsås kommun. Programmet beskriver hur Alingsås kommun ska arbeta med
strategisk näringslivsutveckling, i syfte att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv
och en stark arbetsmarknad i kommunen. Företagen har stor betydelse för att skapa jobb i
kommunen och de levererar produkter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera.
Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva
företag.
Programmets målbild innehåller strategier för kompetensförsörjning, attraktionskraft,
infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt
innovationskraft.
En omfattande process med ett 20-tal workshops kring programmets strategiska områden
genomfördes under 2020 och i början av 2021, där tjänstepersoner, politiker och
representanter från det privata näringslivet fick diskutera och lämna synpunkter på
programmet. Löpande avstämningar har genomförts med Näringslivsrådet och
kommunledningsgruppen.
Alingsås kommuns Näringslivsstrategiska program stämmer väl överens med övriga
näringslivsstrategiska program som är under framtagande i samtliga kommuner i hela
Göteborgsregionen.
Det Näringslivsstrategiska programmet förtydligar kommunens uppdrag kring
näringslivsfrågor och lägger en grund för ett förvaltningsövergripande näringslivsarbete, samt
bidrar till förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar.
Kommunledningskontoret föreslår att det Näringslivsstrategiska programmet godkänns.
Förslag till beslut:
Näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas.
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Arbetsutskottet har den 26 maj 2021, § 111 lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas
med följande tillägg under 1.2 Genomförande och uppföljning av programmet:
”I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras
organisationer säkerställas med öppna möten två gånger per år där resultat, åtgärder och
erfarenheter redovisas och diskuteras. Näringslivsrådet ansvarar för att planera och
genomföra dessa möten (exempelvis som näringslivsforum).
En årlig avstämning skall även göras med kommunstyrelsen.”
samt följande ändring:
Under den övergripande rubriken ”Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft” stryks:
- Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme
-Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Anna
Hansson (MP), Martin Lindberg (V) och Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets
förslag bifalls.
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande tillägg under mål 3, företagsklimat och
innovationskraft:
• till prioriterade indikatorer läggs: ”Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och
kommunledning (skala 1–6)”
• till önskat läge läggs: ”förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät”
Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Anna Hansson (MP) och
Daniel Filipsson (M) föreslår att Jens Christian Berlins tilläggsförslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD), Martin Lindberg (V) och Simon Waern (S) föreslår att
Jens Christian Berlins tilläggsförslag avslås.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jens Christian Berlins
m fl tilläggsförslag.
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Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas
med följande tillägg och ändringar:
Under 1.2 Genomförande och uppföljning av programmet;
I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras
organisationer säkerställas med öppna möten två gånger per år där resultat, åtgärder och
erfarenheter redovisas och diskuteras. Näringslivsrådet ansvarar för att planera och
genomföra dessa möten (exempelvis som näringslivsforum).
En årlig avstämning skall även göras med kommunstyrelsen.
Under den övergripande rubriken ”Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft” stryks;
- Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme
- Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking
- till prioriterade indikatorer läggs:
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1–6)
- till önskat läge läggs:
förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät

Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Simon Waern (S) reserverar sig till förmån för egna förslag.
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