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Näringsliv 

Förbättra företagsklimatet 

Socialdemokraterna ser Simrishamn som möjligheternas kommun. Vi eftersträvaren 

hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. 

Vi vill ha ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska 

värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Vårt arbete tar hänsyn till lokala 

och regionala omständigheter rörande arbetsmarknad, infrastruktur och de 

förutsättningar som behöver tillgodoses för att åstadkomma ökad attraktivitet att 

leva, bo och verka i kommunen. 

Socialdemokraternas målsättning är att skapa förutsättningar för entreprenörer, 

företag och organisationer att kunna utvecklas med människan i centrum så att 

tillväxt i ekonomi och sysselsättning leder till att våra mål uppnås.  

Målsättningen är att under mandatperioden förbättra kommunens ranking i Svenskt 

Näringslivs attitydundersökning om ranking av företagsklimatet i landets kommuner. 

Ett positivt företagsklimat kräver en kontinuerlig dialog med företagare och deras 

organisationer. Företagsbesök och näringslivsträffar är redan idag ett kontinuerligt 

inslag i det politiska arbetet i kommunen. Detta arbete behöver intensifieras och 

utvecklas främst med inriktning på små och medelstora företag. 

Vi vill stimulera till nya nätverk och fördjupa diskussionerna om allt från att 

underlätta företagares vardag till viktiga framtidsfrågor. Fler jobb skapas genom 

växande företag i kombination med tillgång till rätt kompetens.  

Kunskap och utbildning utgör grunden för nya idéer som kan omvandlas till 

arbetstillfällen. Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för fler jobb i nya och 

befintliga yrkesgrenar och branscher.  

 
Socialdemokraterna vill 

 

 genom en förstärkt dialog med företagare, företag och deras organisationer  

 förbättra företagsklimatet i Simrishamns kommun 

 

 förbättra samverkan mellan alla kommunens förvaltningar och företag 

 

 utveckla yrkesutbildningen i nära samarbete med företag 

 

Ökat nyföretagande 
Vi vill förstärka möjligheterna till ung företagsamhet, nyföretagande och kvinnligt 

företagande samt skapa nya mötesformer mellan skola och företag. På så sätt kan vi 

fånga upp innovationer och underlätta steget från idé till företag. 

Vi kommer under mandatperioden att aktivt arbeta för att fler företag ska etableras 

i Simrishamns kommun. Vi vill eftersträva en god spridning mellan olika branscher 

och tillsammans med företagsledare utveckla en mentorsverksamhet för små och 
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nystartade företag. Kommunen ska också fortsättningsvis stödja 

Nyföretagarcentrum så att man når ut till fler målgrupper.  

Kommunen ska ha en god planberedskap och en offensiv och effektiv hantering i 

fråga om markanvisningar till industrier och handelsverksamhet. 

Samverkan med närliggande kommuner, Region Skåne, länsstyrelse och statliga 

myndigheter är nödvändigt för att hävda kommunens attraktionskraft. Hit hör även 

informella och formella kontakter med riksdagens ledamöter och 

regeringsföreträdare. 

Kommunen ska aktivt arbeta för att etablera varumärket Österlen såväl regionalt, 

som nationellt och internationellt. 

 
Socialdemokraterna vill 

 

 öka nyföretagandet 

 

 utveckla mentorsverksamhet tillsammans med näringslivet  

 

 arbeta för att stärka varumärket Österlen 

 
Kompetensförsörjning  
I kontakter med företagare lyfts kompetensförsörjning fram som en nyckelfaktor för 

företagens möjligheter till utveckling och expansion. För kommunens utveckling är 

det av central betydelse att arbetstillfällen skapas i kommunen. Detta gäller i hög 

grad även för nyanlända som fått uppehållstillstånd och planerar för en framtid i 

Simrishamn. Genom ett nära samarbete med företag i planering av 

yrkesutbildningar som anordnas inom ramen för den gymnasiala utbildningen samt 

genom en samordnad matchningsverksamhet med arbetsförmedlingen kan dessa 

utmaningar mötas.  
 
Socialdemokraterna vill 

 

 i samarbete med företag skapa relevanta yrkesutbildningar inom ramen för  
 kommunens utbildningsansvar  

 
Ung företagsamhet 
En viktig del i arbetet med nyföretagande är att få unga människor intresserade av 

företag och företagande. Vi vill därför satsa på ungt företagande i samarbete med 

företagsorganisationer. Redan under skoltiden främst gymnasieåren bör alla 

ungdomar ges tillfälle att komma i kontakt med näringslivet. Detta genom att pröva 

på att driva egna företag, delta i nätverksträffar via praktik eller på annat sätt för att 

därigenom skaffa sig nyttig erfarenhet inför ett kommande arbetsliv. 
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Det entreprenöriella lärandet ska sätta en tydlig prägel på utbildningen och ge barn 

och ungdomar möjlighet att utvecklas till företagsamma individer med förbättrad 

tilltro till sina egna möjligheter att bo, leva och verka i vår region. 

 

Socialdemokraterna vill 

 
 utveckla ett samlat program för ung företagsverksamhet som ett inslag i  

 kommunens ansvar för utbildningsverksamheten 

 

 skapa en skola som uppmuntrar till entreprenörskap 

 
 
Minskad byråkrati för företagare 
Arbetet med servicemätningar i den kommunala förvaltningen harinletts men 

behöver förstärkas och fördjupas. Den senaste företagsrankingen från Svenskt 

Näringsliv visar tydligt på behovet av omtag i dessa frågor. En effektiv och väl 

fungerande service vidbygglovsansökningar, miljö- och utskänkningstillstånd och 

annan myndighetsutövning är grundläggande för ett upplevt positivt företagsklimat. 

Här möter Simrishamn en utmaning där det är vår ambition och målsättning att 

kraftfullt arbeta för att nå ett positivt resultat under mandatperioden.  

 

Socialdemokraterna vill 

 

 utveckla arbetsmetoder, inom våra förvaltningar, för att i större utsträckning  

 än idag uppfattas som serviceinriktade  

 

 korta ner handläggningstiderna inom myndighetsutövning 

 
 ordna temadagar för förtroendevalda och tjänstemän 

 

Utvecklad besöksnäring 
Fiske, frukt, kultur och vår unika natur är exempel på områden som är viktiga för 

Simrishamns besöksnäring. 

Besöksnäringen är en av våra största näringar. Den utgör en stor och viktig del för 

sysselsättningen inom handeln i kommunen. Näringen har dessutom en stor 

potential att vidareutvecklas, främst i samklang med upplevelsebaserade aktiviteter. 

Utvecklingsarbetet ska ta vara på de förutsättningar som finns rörande naturen och 

de aktiviteter som skapas inom kultur, föreningsliv och evenemang. 
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Socialdemokraterna vill 

 stimulera kreativ idéutveckling och ett nära samarbete mellan kommun och  

 besöksnäring för att få fler besökare till Österlen året runt 

 

Kommunala upphandlingar 
Vi måste verka för en revidering av LOU (lagen om offentlig upphandling). Svenska 

kommuner och landsting/regioner upphandlar tjänster för 600 miljarder per år vilket 

innebär att kommunen har ett stort ansvar för att bidra till schyssta villkor och 

kollektivavtal vid offentlig upphandling.  

När upphandlingar genomförs i offentliga verksamheter ska det ställas krav på 

hållbarhet och socialt hänsynstagande. 

Socialdemokrater vill 

 

 att kommunen i upphandlingar ska ställa långsiktigt hållbara krav enligt 

 fastställda åtgärder för miljömålen 

 

 att kommunen i upphandlingar ska ställa krav på att varor så långt möjligt ska  

 vara närproducerade 

 

 att kommunen i upphandlingar ska ställa krav på social hållbarhet 

 

 i anbudsförfarandet kräva kollektivavtal eller tecknande av kollektivavtal vid  

 offentlig upphandling 

 

 säga upp ingått avtal med leverantör om det visar sig att företaget bryter mot   

 gällande kollektivavtal i det upphandlade avtalet 

 

 i upphandlingar ställa krav på lärlingsutbildningsplatser och praktikplatser för  

 yrkesutbildningselever 

 

Infrastruktur  
Kollektivtrafik och bra infrastruktur är helt avgörande för sysselsättning och tillväxt. 

Vi måste i ökad utsträckning resa ”grönt”. Kollektivtrafik är det avgjort bästa 

färdsättet då det är miljövänligt, säkert och tryggt. Det är därför viktigt att ha en väl 

fungerande infrastruktur och kollektivtrafik i anslutning till knutpunkter. 

Vi ser en väl utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik som en del i 

arbetskraftsförsörjningen. 

Snabba och effektiva kommunikationer underlättar för näringslivet att rekrytera 

personal och är en förutsättning, bland annat vid nya investeringar och etableringar. 

Goda kommunikationer är också avgörande vid arbetspendling. 
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De satsningar som kommunen genomfört på fiberutbyggnad och andra tekniska 

möjligheter för att säkerställa tillgång till både internet och mobila nätverk såväl i 

tätorten som på landsbygden är av stor betydelse för såväl företag, företagare som 

attraktiviteten i samhället i stort. Inom detta område vill vi även fortsättningsvis 

ligga i framkant av utvecklingen. 

Vad gäller den fysiska infrastrukturen är vägförbindelserna väster- och norrut en för 

oss viktig, prioriterad fråga.  För Simrishamns näringsliv och våra invånare är goda 

vägförbindelser mycket väsentliga. Vi arbetar därför kontinuerligt för att öka 

standarden på riksvägarna 9 och 11. 

 

Socialdemokraterna vill 

 

 möjliggöra att i större utsträckning resa grönt 

 

 utveckla infrastrukturen så att den bättre anpassas till kraven från näringslivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


