Näringslivsstrategi för
2018-2022

on för Degerfors kommun
Degerfors – en lättbodd kommun med
goda och hållbara livsvillkor!
Prioriterade målområden
• Attraktivitet
• Kvalitet i verksamhet och service
• Integration

Kommunalt näringslivsarbete

I kommunen finns idag runt 550 företag.  Vi har en stark koncentration av företag som
arbetar med högteknologisk metallbearbetning. Dryga 30% av kommunens  runt 3 000
arbetstillfällen finns inom tillverkningsindustrin. Dessa siffror visar tydligt att det är av
stor vikt att vi arbetar för ett diversifierat näringsliv.
Näringslivskontorets ansvarsområden är bland annat
• Kommunikation och information till kommunens företag.
• Företagslots.
• Etableringsfrågor.
• Handelsutveckling.
• Turismutveckling.
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Bakgrund
Vid en analys av undersökningar och intervjuer genomförda av Svenskt näringsliv och
kommunen är det tre områden som företagarna lyfter som extra viktiga för näringslivet
i kommunen:
• Ökad attraktionskraft - Ett sätt att attrahera kvalificerad arbetskraft och
      nyetableringar till kommunen.
• Ökad dialog - Att näringslivet blir en aktiv part i utvecklingen och att
      kommunikationen med kommunen utökas. Ökad samverkan skola-näringsliv.
• Infrastruktur - Vikten av goda kommunikationer och bredbandsutbyggnad.
Några ytterligare utmaningar som företagen pekar särskilt på är
- Finansiering av investeringar.
- Kompetensförsörjning.
- Tillgång till attraktiva bostäder.

SWOT-analys
Styrkor
Geografiskt läge
Infrastruktur
Kostnadsläge
Närhet/tillgänglighet
Naturen

Svagheter
Lågt nyföretagande
Hög branschkoncentration
Handelsindex
Genomfartstrafiken
Bilden av Degerfors

Möjligheter
Attraktiva boendemiljöer
Attraktiv mark för industri och handel
Inflyttning
Företagsetablering
Diversifierat företagande

Hot
Konjukturen
Utflyttning

Utifrån ovanstående nuläge har näringslivsavdelningen tagit fram en strategi för sitt
arbete som grundas på visionen och de prioriterade målområdena. Det är viktigt att
betona att strategin förutsätter ett samspel mellan olika kommunala förvaltningar och
med det privata näringslivet.
Många av de insatser som kommunerna kan göra för att förbättra företagsklimatet
handlar inte om stora ekonomiska investeringar, utan om träget politiskt och
praktiskt arbete och om mänskliga egenskaper som vilja, engagemang,
motivation och mod.
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Strategiska mål

• Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning.
• Fler nystartade företag.
• Diversifierat näringsliv.
• En attraktiv kommun.
• Ökade möjligheter för dialog  och samsyn mellan
     företag och kommunen.
Strategier
• Kommunen och näringslivet ska ha ett nära
     samarbete som ger samsyn om bådas betydelse och                          
     roll i utvecklings- och näringslivsarbetet.
• Arbeta för nyföretagande, entreprenörskap och
     nyetableringar.
• Beredskap för att lösa behov av mark och lokaler för
olika verksamheter.
• Arbeta för affärs- och produktutveckling inom
     besöksnäring och handel.
• Kommunkoncernen ska erbjuda snabb, tydlig och
samordnad service med en tillmötesgående attityd
som baseras på ett gott värdskap och bemötande.
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Dialog och samsyn
•
•
•
•
•
•

Företagbesök
Företagsträffar, frukost-, lunch- och kvällsträffar
Branschträffar
Företagssafari för politiker
Företagskalas
Utreda möjligheter till att bilda företagsråd

Ökat nyföretagande och entreprenörskap

• Ha en nära samarbete med Nyföretagarcentrum.
• Marknadsföra starta eget-information.
• Bearbeta attityder
• Verka för företagens engagemang i  Handelskammarens
      projekt Arbetsmarknadskunskap.

Mark och lokaler

• Etableringsgrupp med representantar från kommunen och
      Degerfors industrihus.
• Etableringsinformation.
• Skapa förutsättningar för nya handels- och industriområden
      samt expansion av befintliga.
• Effektiva kontaktnät för etablering och expansion
• Mässor och annonsering
• Bistå vid företags kontakter med regionen och
      tillväxtverket i etablerings- och expansionsfrågor.

Utveckling besöksnäringen och handel

• Forsatt destinationsutveckling tillsammans med Karlskoga i
      Visit Karlskoga-Degerfors.
• Fortsätta utveckling av fisketurism.
• Utveckla och marknadsföra naturturism.
• Samverkan besöksnäring och handel.
• Strategisk marknadsföring.
• Bevara och utveckla centrum.
• Utveckla förutsättningar för handeln genom samverkan med
      Degerfors centrumutveckling.
• Samverkan mellan handeln, fastighetsägare och kommunen.
• Förbättra tillgängligheten i centrum

Kommunal service

• Tydliggöra näringslivskontorets lotsfunktion.
• Aktiv medverka i kommunens planering.
• Delta i arbetet med trivsel- och trygghetsfrågor.
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Förslaget till näringslivsstrategi är framtagen av Degerfors kommuns näringslivskontor under
hösten 2017. Strategin grundas på kommunens prioriterade målområden, Svenskt näringslivs företagsklimatranking, egna enkäter samt intervjuer med andra
näringslivsaktörer.
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