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Vad vi vill med näringslivsarbetet 

Att befintliga och nystartade företag ska se 

Sölvesborg som den självklara orten att  

utveckla sin verksamhet i. 

Att etableringar utifrån ska komma naturligt 

tack vare de goda förutsätt ningarna och det 

positiva näringslivs klimatet som våra egna 

företagare är de bästa ambassadörerna för.

Att det ska vara enkelt att driva företag 

i Sölvesborg.



Näringslivsplan för Sölvesborgs kommun 2014 
VÅRA SATSNINGAR FÖR MER OCH ENKLARE FÖRETAGANDE



Tillsammans är vi starkare. Att samarbeta med olika 
aktörer och gemensamt sträva åt samma håll ökar för-
utsättningarna att lyckas. Samarbetsmöjligheter finns 
inom alla områden, och vi har hittat många av dem.

VAD GÖR VI 2014?

 Tillsammans med Handelsföreningen och 
fastighetsägare tar vi fram en handlingsplan för 
fortsatt lokal och regional handelsutveckling. 
Vi undersöker också om det finns nya regionala 
medel att söka.

 Tillsammans med Bromöllas Näringslivskontor 
och Furulundskolan tar vi fram en handlings-
plan för att stärka kopplingen mellan skola och 
näringsliv. Vi vill att detta ska resultera bland 
annat i lärare som besöker företag, att företag 
finns med när elever ska välja gymnasielinje, ett 
gemensamt öppet hus, skapande av fadderföre-
tag m.m.

 Vi utökar samarbetet med Bromölla kommun 
inom besöksnäringen och Ung Företagsam-
het. För besöksnäringen innebär detta att öka 
kunskapen om respektive kommuns utbud, 
samverkan kring kartor och hitta möjligheter för 
gemensam marknadsföring. För Ung Företag-
samhet innebär det att knyta kommungrupperna 
närmre varandra och genomföra gemensamma 
aktiviteter.

 Vi fortsätter att utveckla samarbetet med våra 
samarbetspartners och nätverk: bl.a. Företagar-
na, Nyföretagarcentrum, Folkhälsan och Kom-
munbygderådet.

SamverkanVI ÄR BRA. 

VI SKA BLI ÄNNU BÄTTRE. 

När företagen i Sölvesborg blir 

fler och mer välmående har det 

positiv effekt på hela kommunen. 

Därför jobbar vi ständigt för att 

tillväxten ska öka och för att  

det ska vara enkelt att driva  

och starta företag i vår kommun.  

Med utgångspunkt i de mål våra 

lokala politiker satt för utveck-

lingen av kommunens näringsliv, 

bestäms årligen vilka aktiviteter 

som vi ska prioritera. Vårt 

Näringslivsråd, som består av 

representanter från det lokala 

näringslivet, har också varit med 

och prioriterat bland aktiviteter 

för 2014.



Nu gör vi slag i saken och skapar en konkret plan för 
hur vi blir mer attraktiva för företag att etablera sig här. 
Vi börjar med att ta reda på hur företagare tänker när 
de väljer etableringsort. Vi analyserar också vad som är 
viktigt för olika branscher. Och till slut bestämmer vi vilka 
aktiviteter vi ska göra.

VAD GÖR VI 2014?

 Vi genomför en workshop tillsammans med Bu-
siness Sweden för att lära oss mer och ta del av 
andra orters etableringserfarenheter. 

 Vi tar fram en etableringsstrategi som bl.a. inne-
fattar analys av vilka branscher vi huvudsakligen 
bör vända oss till och vilka åtgärder som behöver 
vidtas.

 Vi samverkar med Handelsföreningen och företag 
om vilka typer av handel som ska förbättra utbu-
det.

 Vi bevakar och verkar för en förbättrad infrastruk-
tur avseende mobiltelefoni och bredband. Kommu-
nen kommer under året att ta fram en bredbands-
strategi.

 Vi skapar attraktivt informationsmaterial om våra 
företagsområden.

 Vi arbetar aktivt med våra företag. 

Etableringar

Nyföretagande

Näringslivsklimat
Klimatfrågan är avgörande. Ett positivt näringslivsklimat 
underlättar livet som företagare. Ett gott klimat gör också 
företagarna i kommunen till ambassadörer – och bättre 
reklam kan man inte få. Genom att besöka företag och 
delta i nätverk och samarbetsgrupper får kommunens 
tjänstemän och politiker inblick i företagarnas vardag och 
bättre kunskap om villkor och förutsättningar. 

VAD GÖR VI 2014?

 Vi fortsätter att genomföra minst 140 nätverkande 
aktiviteter av olika slag. Näringslivsdag, nyföre-
tagarträffar, näringslivsråd, näringslivsfrukostar 
och luncher, företagsbesök samt företagsaktivite-
ter är några av dessa. 

 Vi följer upp och arbetar med våra handlingspla-
ner som syftar till att förenkla och effektivisera 
företagens kontakter med kommunen och andra 
tillståndsgivare. 

 ”En väg in–möten” finns planerade för varje 
månad under 2014. Företag med ärenden som 
involverar flera tjänstemän/organisationer får träffa 
alla vid ett och samma tillfälle.

 Vi reviderar och uppdaterar vårt befintliga infor-
mationsmaterial och fortsätter att skicka ut nyhets-
brevet kontinuerligt.

Vill du veta mer? På hemsidan finns all vår 
information samlad och där kan du ladda ner 
den kompletta Näringslivsplanen för 2014. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få 
information om årets aktiviteter direkt till din 
inkorg. Anmäl din mejladress på:  
solvesborg.se/naringslivsnyheter

Mod, lust och stöd till fler. Kommunen vill se en konstant 
ökning av antalet företag i Sölvesborg. Detta ger bättre för-
utsättningar för alla företag att utvecklas och en ökning  
av antalet arbetstillfällen. Under några år har kommunen  
haft en positiv utveckling, vilket vi gläds åt, men vi kan alltid 
bli bättre och då behövs fler företagare som vågar och vill.  
Vi hjälper till med rätt information för att göra steget till egen 
företagare enklare, mindre osäkert och mer lockande.

VAD GÖR VI 2014?

 Vi stödjer Nyföretagarcentrum Sölvesborg ekonomiskt 
och genomför gemensamma aktiviteter.

• Vi är aktiva i Ung Företagsamhets regionala styrelse 
och i den lokala kommungruppen.

• Vi stödjer aktivt och ekonomiskt ”Sommarföretagarna 
2014” som drivs av Ung företagsamhet. 


