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Näringslivspolitiken ska genomsyra all kommunal verksamhet. Det betyder att
samtliga nämnder och förvaltningar inom ramen för sina uppdrag ska sträva efter
att aktivt bidra till goda förutsättningarna för utveckling och tillväxt i etablerade
företag och att underlätta för företag att starta i eller flytta till Norrköping.

NÄRINGSLIVSKONTORET
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Näringslivspolitiken ska genomsyra all verksamhet
Näringslivspolitiken ska genomsyra all kommunal verksamhet. Det betyder att
samtliga nämnder och förvaltningar inom ramen för sina uppdrag ska sträva efter
att aktivt bidra till goda förutsättningarna för utveckling och tillväxt i etablerade
företag och att underlätta för företag att starta i eller flytta till Norrköping. En väl
fungerande kommunal verksamhet, exempelvis en väl utbyggd och flexibel
förskola, är en viktig konkurrensfaktor.
I alla nämnders uppdragsplaner ska framgå hur de kan bidra till att stärka
förutsättningarna för näringslivet i Norrköping. Det betyder att samtliga
näringslivsfrågor, till exempel etableringsärenden och frågor från befintliga
norrköpingsföretag, ska lösas på ett snabbt, korrekt och effektivt sätt genom nära
samarbete, över kontors- och förvaltningsgränser. Attityd och bemötande är
viktigt i alla ärenden, oavsett vilken del av Norrköpings kommuns organisation
som har kontakt med företag.

Bra boende är en grund för attraktivitet och tillväxt
Pendlingen ökar och allt fler rör sig för att få ett jobb. Samtidigt uppstår
företag och arbetstillfällen där kunskapen och människorna bor och trivs. Ett
bra utbud av bostäder och trivsamma boendemiljöer är ett viktigt inslag i
näringslivspolitiken. Därför är det viktigt med ett nära samarbete mellan
näringslivskontor och ansvariga för stadsplanering.
Smidigt att flytta till Norrköping
Den kompetens företagen behöver finns inte alltid i Norrköping utan
behöver rekryteras från andra kommuner och länder. Kommunen ska hjälpa
till att lotsa dessa människor till vad som behövs för att göra det smidigt att
flytta till Norrköping.

Det ska finnas ett tydligt och samlat ansvar för kommunens
insatser
Det politiska ansvaret för att samordna och driva på näringslivspolitiken
ligger hos en av kommunstyrelsen utsedd arbetsgrupp samt hos
kommunalrådet med särskilt ansvar för näringslivspolitiken. Dessa ska
fungera som politisk referensgrupp för näringslivskontoret samt vid behov
initiera frågor för beslut i fullmäktige och i kommunstyrelse.
Näringslivskontoret ska samordna det strategiska och operativa
näringslivsbefrämjande arbete som sker i kommunen, i kommunala bolag
och i andra organisationer som helt eller delvis ägs eller finansieras av
Norrköpings kommun.
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Det ska finnas en tät och nära dialog mellan kommun
och näringsliv
En väl fungerande näringslivspolitik förutsätter en väl fungerande dialog
med kommunens företagare. Näringslivskontoret ska forma en struktur och
metod för ömsesidig dialog och informationsutbyte.
En tät och nära dialog mellan kommun – såväl tjänstemän som
förtroendevalda – och näringsliv är en förutsättning för att kunna arbeta
proaktivt med näringslivsutveckling. Genom dialog och långsiktigt
erfarenhetsutbyte byggs både kunskap och förtroende.
Snabb service till företagen
Norrköpings kommuns främsta uppgift för att skapa ett bra
näringslivsklimat är att effektivisera och förbättra servicen till företagen.
Alla kontakter med Norrköpings kommun ska gå så snabbt och enkelt som
möjligt. Handläggningstider för tillstånd och dylik byråkrati ska bli snabbast
och mest effektiva i Sverige.
Tjänstemäns kontakt med företagen
Kommunala tjänstemän som har kontakter med företag ska lära känna
företagens verksamhet genom möjlighet till kortare eller längre studiebesök
i deras verksamhet. Även företagarna ska ha möjlighet att lära känna
kommunens verksamhet på ett liknande sätt.

Mer ska göras för att klara matchningen
Det är uppenbart att mer måste göras för att förbättra den så kallade
matchningen. Trots den höga arbetslösheten finns det områden där det är
svårt få tag i arbetskraft. Därför ska näringslivskontoret i samverkan med
arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer göra årliga analyser av
framtidens rekryteringsbehov.
Närmare koppling mellan företagen och skolan
För alla utbildningar behöver det finnas en koppling till näringslivet, men
framför allt är det viktigt inom yrkesprogrammen på gymnasiet.
Näringslivskontoret ska tillsammans med skolornas huvudmän samordna
samarbetet med näringslivet.

Förstärkt regionalt samarbete
Norrköpings kommun ska aktivt medverka till ett utökat regionalt samarbete
kring bland annat forskning, tillväxt- och utvecklingsfrågor och
marknadsföring. Campus Norrköping med omkring 5 000 studenter är
viktigt för Norrköpings utveckling. Här finns avancerad utbildning och
forskning som både kan komma befintliga Norrköpingsföretag till nytta och
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resultera i avknoppningar och kommersialisering av ny kunskap i form av
nya företag. Näringslivskontoret har en nyckelroll när det gäller att koppla
samman näringsliv, studenter och universitet, med sikte på ökad etablering
och ökad tillväxt.

Proaktivt arbete för tillväxt och fler etableringar
Norrköping har i dag en betydande branschbredd. Här finns basindustri
samtidigt som helt nya kluster växer fram, ex. visualisering. Den breda
strukturen ökar möjligheterna för enskilda och minskar kommunens
sårbarhet. Samtidigt är det viktigt att utnyttja kommunens fördelar inom
vissa områden. När det gäller logistik och handel har Norrköping ett mycket
gynnsamt läge. Därför ska näringslivskontoret särskilt stimulera samverkan
inom dessa branscher. Näringslivskontoret ska också tillsammans med andra
relevanta aktörer identifiera och bearbeta nya branscher.

En arbetsmarknad för alla. På riktigt.
Med höjd utbildningsnivå följer ökade möjligheter till jobb och framför allt
jobb med bra villkor. Samtidigt får inte tröskeln till arbetsmarknaden vara så
hög att den blir oöverkomlig för vissa. Därför är det viktigt se socialt
företagande som en del av näringslivspolitiken.

Bättre upphandlingar
Att upphandlingsregler följs är avgörande för att få schyssta villkor för
företagen som vill delta i dessa upphandlingar. Upphandlingarna bör i
största möjliga mån utformas så att mindre företag har möjlighet att delta.

Landsbygds- och skärgårdsutveckling
Kommunen ska arbeta strategiskt och långsiktigt med landsbygds- och
skärgårdsutvecklingsfrågor. Arbetet med genomförandet av
Landsbygdsprogrammet ska fortsätta. Kommunen ska också verka som en
viktig samarbetspartner när det gäller att hantera utvecklingsprojekt som
hanteras inom EU:s olika programområden, till exempel Leader.

