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Socialnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättat yttrande gällande Näringslivsprogram år
2021-2030

Sammanfattning

Lunds kommun har arbetat fram ett förslag till nytt
näringslivsprogram som ersätter gällande näringslivsprogram från
år 2010. Programmet anger en inriktning för kommunens samlade
näringslivsarbete, lägger fast de långsiktiga prioriteringarna och
utgör en kommunövergripande plattform för arbetet år 2021-2030.
Lunds kommun har skickat ut förslaget på remiss till kommuner,
företag samt till nämnderna inom organisationen.

Näringslivsprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument
som anger en gemensam riktning för näringslivsarbetet, lägger fast
de långsiktiga prioriteringarna och utgör en gemensam plattform för
arbetet. Programmet är ett av flera verktyg för att förverkliga och
konkretisera kommunens vision ”Lund skapar framtiden med
kunskap, innovation och öppenhet”. Programmet som har sju
prioriterade områden omfattar i första hand den kommunala
organisationen
Yttrandet innefattar ett förslag på svar på remissen.

Underlag för beslutet
•

•

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-26
(denna skrivelse)
Näringslivsprogram för Lunds kommun 2021-2030

Ärendet
Lunds kommun har arbetat fram ett förslag till nytt
näringslivsprogram som ersätter gällande näringslivsprogram från
år 2010. Programmet anger en inriktning för kommunens samlade
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näringslivsarbete, lägger fast de långsiktiga prioriteringarna och
utgör en kommunövergripande plattform för arbetet år 2021-2030.

Näringslivsprogrammet är ett kommunövergripande styrdokument
som anger en gemensam riktning för näringslivsarbetet, lägger fast
de långsiktiga prioriteringarna och utgör en gemensam plattform för
arbetet. Programmet är ett av flera verktyg för att förverkliga och
konkretisera kommunens vision ”Lund skapar framtiden med
kunskap, innovation och öppenhet”. Programmet omfattar i första
hand den kommunala organisationen.
Lunds näringslivsprogram har sju prioriterade områden, eller
insatsområden:

1. Attraktivitet - Lund är en attraktiv plats att verka och bo i,
samt att besöka. Lunds kommun är en självklar medpart på
den offentliga arenan i näringslivsarbetet och arbetar aktivt
tillsammans med andra aktörer för att förbättra
näringslivsklimatet i Lund.
2. Hållbar tillväxt - Lund främjar en tillväxt som är socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbar
3. Innovationskraft - Lund stärker näringslivets
förutsättningar för innovation.
4. Kompetensförsörjning - Lund tillvaratar och attraherar
kompetens
5. Markberedskap och goda fysiska förutsättningar - Hela
Lund ska leva och utvecklas. Lund erbjuder bra lokaler och
verksamhetsmark i rätt lägen
6. Infrastruktur och tillgänglighet - Lund har en
välfungerande infrastruktur och god tillgänglighet
7. Service och bemötande - I Lund är det enkelt att driva
företag
Varje prioriterat område fastslår olika insatser för att uppnå
målsättningarna.

Yttrande

Sammanfattningsvis är det bra att det tagits fram ett nytt
näringslivsprogram med relevanta prioriterade områden. Följande
resonemang är bidrag för det fortsatta arbetet med utgångspunkt
från aspekter som är viktiga för socialtjänstens målgrupper samt
nämndens ansvar för serverings- och tobakstillstånd och tillsyn där
målgruppen är representanter från näringslivet.

Gällande prioriterat område Hållbar tillväxt - Lund främjar en tillväxt
som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar redogörs för olika
insatser. Alla insatser är relevanta. Den första insatsen är:
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Främja nyföretagande och entreprenörskap för att bidra till
ökad hållbar tillväxt samt ett inkluderande samhälle.

Socialnämnden har fattat beslut att förvaltningen ska arbeta för att
möjliggöra minst ett arbetsintegrerat socialt företag som kan bidra
till att stärka arbetsmarknadsarbetet i Lund.

I det prioriterade området Hållbar tillväxt skulle ett insatsområde
även kunna vara att verka för att social hänsyn innefattas i
kommunens upphandlingar av tjänster och varor. I en närliggande
kommun har exempelvis ett dialogkrav införts för att leverantörer
tillsammans med kommunen ska föra dialog gällande möjligheter till
praktikplatser, kompetensbehov och liknande i syfte att gemensamt
verka för att minska arbetslösheten i kommunen. Social hänsyn i
upphandlingar medverkar till att använda skattemedel på ett
ansvarsfullt sätt och att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Socialnämnden anser att social hänsyn i upphandlingar kan tillföras
som ett insatsområde eller alternativt innefattas som aktivitet i
nuvarande formulering.

I det prioriterade området Kompetensförsörjning - Lund tillvaratar
och attraherar kompetens, finns insatsområdet Öka dialogen och
samverkan i kommunen i kompetensförsörjningsfrågor, som har
särskild bäring på socialnämndens samordnade uppdrag inom
arbetsmarknadsområdet. Inriktningen i programmet är bra utifrån
nödvändigheten att tillvarata kompetensen inom kommunen. Likaså
förmågan att samordna behov för att kunna anpassa utbildningar,
skapa jobbspår och påverka exempelvis Arbetsförmedlingens inköp
av arbetsmarknadsutbildningar.

Det prioriterade området service och bemötande kommer sist i
dokumentet. En redaktionell förändring vore med fördel att börja
med detta område. Utan en välfungerande service och ett gott
bemötande i kontakterna kommer det sannolikt att vara mycket
svårt att nå övriga mål i programmet. Sveriges kommuner och
regioner (SKR) genomför årligen Insikt, vilket är en servicemätning
av kommunernas myndighetsutövning. Socialförvaltningens
tillståndsenhet har de senaste åren fått höga poäng av
serveringsställena i Lund. En av insatserna som föreslås i
programmet formuleras enligt nedan:
•

Arbeta aktivt med förtroende och tjänstemäns attityder till, och
förståelse för, företagens förutsättningar.
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Utifrån den erfarenhet som finns inom tillståndsenheten är
framgången att kunna erbjuda hög tillgänglighet samt ha hög
kunskap inom området för att framgångsrikt arbeta med rättssäker
myndighetsutövning. Genom hög tillgänglighet möjliggörs dialog
mellan företagare och tjänstepersoner. Dialogen bidrar till att
förebygga missförstånd, men också en ökad förståelse för varandras
förutsättningar. Myndighetsutövning fungerar bättre om företagen
vet bakgrunden till vad syftet är med lagstiftningen samtidigt som
det är nödvändigt att tjänstepersoner har förståelse för vad det
innebär att bedriva en näringsverksamhet. Attityder skapas i stor
utsträckning i sociala sammanhang och det är därför viktigt att
möjliggöra dialog mellan företrädare för kommun och företag för att
kunna skapa goda möten. Tillståndsenhetens verksamhet bedöms
även i Svenskt Näringslivs årliga mätning där en av frågorna är: hur
nöjd var du med vår attityd? Tillståndsenhetens resultat på denna
fråga är väldigt bra, vilket gör att deras tillvägagångsätt skulle kunna
anammas som ett gott exempel inom kommunen.

Socialnämnden föreslår att det prioriterade området Service och
Bemötande ska inleda dokumentet samt att insatsen gällande
tjänstepersoners attityder ska omformuleras till:
• Arbeta aktivt med dialog mellan företagare och tjänstemän för att
stärka förståelsen för varandras uppdrag och förutsättningar.

Beredning
Ärendet har tagits fram av utvecklingschef med stöd från
tillståndschef och biträdande verksamhetschef.

Barnets bästa

Ärendet berör inte direkt barn men indirekt genom de delar av
programmet som syftar till att möjliggöra en Hållbar tillväxt utifrån
sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser för nämnden.
Annika Pettersson
socialdirektör

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
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