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Inledning 
Näringslivspolicyn ska bidra till ett gott och utvecklande näringslivsklimat där kommunen och 

företagen arbetar mot gemensamt uppsatta mål. Sveriges företag och entreprenörer är grunden för 

vårt välstånd. I företagen skapas arbetstillfällen och försörjning samt en nödvändig ekonomisk 

tillväxt. Ett starkt näringsliv i kommunen skapar arbetstillfällen och därmed skatteintäkter som gör 

att våra kärnområden vård, skola och omsorg kan utvecklas. Därför är det viktigt att det finns en 

positiv grund för incitament och attityder till företagande. Policyn belyser vikten av att gemensamt 

arbeta för utveckling, kompetensförsörjning och att skapa arbetsplatser gemensamt med 

näringslivet. 

Ett bra företagsklimat gör det lätt att starta, driva och utveckla företag. Vi vill att fler, inte minst de 

unga ska vilja starta och driva företag. Grunden startar i skolan och de UF-företag som skapas varje år 

är viktiga delar för att nå ett gott företagande lokalt, regionalt och nationellt. Genom att identifiera 

en gemensam vision och att till den skapa mål samt koppla handlingsplan lägger vi grunden till att 

företagsklimatet i vår kommun både utvecklas och stärks. Det stärker kommunens varumärke kring 

företagande för att bygga vidare på goda förutsättningar. Med regionen stärker vi förutsättningarna 

ytterligare. Med denna näringslivspolicy och genom gemensamma ansträngningar kommer vi vara 

väl rustade att möta morgondagens krav. 
 

Syfte och inriktning 
Policyn ska bidra till ett gott företagsklimat där företagen och kommunen arbetar för gemensamma 

mål. Den ska ange inriktning och förståelse för hur kommunen arbetar med näringslivsutveckling. 

• Näringslivspolicyn ska gälla fram till år 2024 med möjlighet till revidering 2022. 

• Näringslivspolicyn är en komplettering till kommunens övergripande vision och strategiska 

mål som antagits av kommunfullmäktige. 

• Näringslivspolicyn följs upp med Näringslivsprogram med tillhörande handlingsplan 
 

Bakgrund, bakomliggande beslut och samverkan 

Arbetsgång vid framtagning av policy 
Kommunstyrelsen fattar beslut om att Bjuvs kommun ska revidera, ta fram en ny näringslivspolicy i 

dialog med företrädare för näringslivet. Projektplan för arbetet redovisas och godkänns på KSAU. 

I dialog med berörda förvaltningar och enheter, samt näringslivsorganisationer tas det fram ”Förslag 

till Näringslivspolicy” som redovisas för KSAU. KSAU beslutar att sända ut förslaget på remiss till 

berörda nämnder. Efter revidering behandlas förslag på KSAU och kommuniceras på Näringslivsrådet. 

Näringslivspolicyn antas av kommunfullmäktige och ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde. 

Samverkan 

Region Skåne - Tourism in Skåne 
Näringslivsarbetet i Bjuvs kommun ska samverka och vara en del av och stödja den regionala 

utvecklingen utifrån vår kommuns förutsättningar och lokaliseringsfaktorer. 

Genom samverkan med regionen stärker vi i Bjuvs kommun vår service och kompetens mot vårt 

lokala näringsliv, samt medverkar till att stärka regionen genom att bidra med våra lokala 

förutsättningar. 



Bjuvs kommun med sitt geografiska läge och natur ligger väl positionerat för att vara en attraktiv 

destination inom av Region Skåne utpekade utvecklingsområden. 

Genom vårt ”Söderåsensamarbete” mellan, Bjuv, Klippan, Svalöv, Åstorp, gör vi gemensam sak och 

breddar vårt utbud och erbjudande. 

Familjen Helsingborg 
Bjuvs kommun med sin centrala och ur näringslivssynpunkt mycket attraktiva placering inom 

Familjen Helsingborg ska samverka och bidra till familjens gemensamma verksamhetsidé och 

utvecklingsområden. Utifrån vår kommuns förutsättningar och potential skapar samverkan med 

kommunerna i Nordvästra Skåne ytterligare en dimension för attraktiva etableringar och 

investeringar i Bjuvs kommun. 
 

Fokusområden 
Ett helt samhälle 

Näringslivsarbetet är en av flera byggstenar i samhällsbygget. Kommunen tillsammans med 

näringslivet ska ta sig an gemensamma utmaningar och utveckla Bjuvs kommun till en attraktiv 

kommun för boende, företag och besökare – tillsammans ”formar vi ett helt samhälle”. 

Dialog och samverkan 

Genom dialog, delaktighet och samverkan strävar vi efter att tillmötesgå ömsesidiga behov, 

förväntningar och ambitioner som finns mellan företag och Bjuvs kommun. 

Genom dialog skapar vi utrymme för utveckling av såväl näringsliv som kommunal verksamhet. 

Delaktighet skapar förtroende och stolthet för hela kommunen. Genom samverkan drar vi nytta av 

varandras kompetenser och resurser, vilket sammantaget bygger en stark och attraktiv kommun för 

boende, företag och besökare. 

Utveckla våra unika förutsättningar 

Näringslivsarbetet ska fortsätta utveckla de unika förutsättningar, infrastruktur och industriella 

symbios som präglar Bjuvs kommun. Bjuvs kommun ska sträva efter att vara ledande för en hållbar 

cirkulär livsmedelsnäring i vid bemärkelse. 

Bjuvs kommun ska ta vara på och utveckla de naturvärden som präglas av vår närhet till Söderåsen. 

Vi ska främja en hållbar och aktiv besöksnäring och destinationsutveckling med våra kulturhistoriska 

värden för ögonen. 

Skola och näringsliv i samverkan 

Barn och ungdomar i Bjuvs kommun ska genom samverkan skola-näringsliv ges information och 

kunskap om arbetsmarknad, utbildning- och utvecklingsmöjligheter. Genom ett ömsesidigt utbyte av 

kunskap och erfarenheter skapar vi en god kompetensförsörjning till en växande och 

kunskapsintensiv arbetsmarknad. Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningen ska arbeta nära 

och i samverkan med Näringslivsarbetet. 
 

Ansvarsfördelning för näringslivsuppdrag 
Näringslivspolicyn antas av kommunfullmäktige och ingår i kommunstyrelsens ansvarsområde, som 

har samordningsansvaret för helheten i näringslivsarbetet. Policyn gäller för hela kommunkoncernen 

‐ alla nämnder och bolag ska inom sitt område arbeta i samma riktning. 



Näringslivspolicyn kompletteras av näringslivsprogram och handlingsplaner som ingår i nämnds‐ och 

verksamhetsplaner. Dessa konkretiserar och beskriver näringslivsarbetet mer detaljerat. 

Näringslivspolicyn revideras i början av varje mandatperiod eller vid behov. 


