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Gymnasie- och näringslivsnämndens 
ordförande

Kommunfullmäktige 2020-11-02

Svar på interpellation från Janne Boman (S) -  angående strategi och 
program för besöksnäringen

Janne Boman (S) har i en interpellation den 5 oktober 2020 ställt en fråga enligt 
nedan gällande strategi och program för besöksnäringen. 

- Hur avser du att agera för att satsningar på besöksnäringen görs och att 
strategi och program för denna verksamhet utarbetas eller ingår i 
kommunens nya näringslivsprogram?

Att verka för ett blomstrande näringsliv och ett företagsklimat i topp har hög 
prioritet i Täby kommun. En näringslivsstrategi för mandatperioden, som även tar 
sikte på de långsiktiga målen för näringslivsfrågorna, har tagits fram och 
beslutades i kommunfullmäktige den 17 juni 2019. Till näringslivsstrategin 
ansluter en handlingsplan som konkretiserar strategin och lyfter prioriterade 
aktiviteter och åtgärder.

”Handlingsplan för näringslivsutveckling” följs upp i ordinarie uppföljnings-
processer i samband med Täby kommuns årsredovisning och rapporteras 
kvartalsvis till gymnasie- och näringslivsnämnden i form av en lägesrapport. 

Företagen i Täby finns i många olika branscher, vilket är positivt då det främjar 
såväl ett brett tjänste- och produktutbud i kommunen som minskad sårbarhet i 
näringslivet. Kommunens fokus i näringslivsarbetet ligger på frågor som har en 
stor betydelse för merparten av företagen i kommunen oavsett bransch. Det 
handlar bland annat om kompetensförsörjning, välfungerande trafik- och 
infrastruktur och goda stadsmiljöer. Det handlar även om kommunens service 
och bemötande gentemot företagen. Kommunen ska verka för att förenkla olika 
lov- och tillståndsprocesser och möta företagare med engagemang och 
förståelse. Det ska vara enkelt att ha kontakt med kommunen. 

För att uppnå det har en rad olika förbättringar genomförts. Bland annat har cirka 
150 medarbetare från kommunen gått utbildningen ”Förenkla – helt enkelt” med 
syfte att få en ökad förståelse för företagen och hur kommunen kan hjälpa dem 
på bästa sätt. En företagslots har etablerats så att företag som bedriver 
verksamhet som kräver lov, tillstånd eller tillsyn får träffa samtliga berörda 
tjänstemän i ett och samma möte och därmed få råd och stöd i ett tidigt skede. 
Samtidigt tittar kommunen även på smarta digitala lösningar för enkla och 
snabba ansökningsprocesser. 
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Dessa förbättringar är viktiga för näringslivet och gynnar inte minst företag inom 
besöksnäringen, vars verksamheter ofta innebär många kontakter med 
kommunen då en rad tillstånd och lov krävs för att få bedriva verksamheten.

Kommunens stadskärna är i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS) utpekad som en framtida regional stadskärna. Det 
som utmärker regionala stadskärnor är en högre koncentration av arbetsplatser 
samt service- och kulturutbud med flöden av människor såväl dagtid som kvällar 
och helger. 

Genom att kommunen främjar attraktiva stadsmiljöer och ett rikt utbud gynnas 
såväl besöksnäringen som andra näringar. Välfungerande plan- och 
byggprocesser är dessutom en förutsättning för de företag som växer och vill 
expandera. Att Täby är en attraktiv kommun är avgörande för företagens 
möjligheter till god kompetensförsörjning och bidrar samtidigt till att attrahera 
besökare till kommunen. 

Det är viktigt att ha en nära dialog med företag i olika branscher för att skapa sig 
en god bild över hur kommunen på bästa sätt kan bidra till ett gott företagsklimat. 
Vi genomför därför löpande näringslivsträffar och företagsbesök och vi i alliansen 
är lyhörda inför företagens behov.

Eva von Wowern (KD)


