
Ett starkt och hållbart näringsliv
NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ÖKAD TILLVÄXT, FLER VÄXANDE FÖRETAG OCH JOBB FÖR MALMÖBOR 2017-2022



3ET T STARK T OCH HÅLLBART NÄRINGSLIV

 6 Förord 

 10 Ett starkt och hållbart näringsliv

 10 Inledning 

 12 Syfte

 12 Mål

 14 Fokusområden

 17 Malmö i sin omvärld 

 18 Attraktiva miljöer och tillgänglighet

 21 Innovation och företagande

 24 Kompetensförsörjning

 25 Kommunal service

 26 Genomförande av programmet

FOTO: Apelöga, sid 4 André Pihl Wingårdhs, sid 8 Fredrik Johansson, sid 5, 22, 

23, 27 Gustav Johansson, omslag, sid 2, 4, 5, 10, 11, 13, 19, 22, Leif Johansson, sid 4, 19 

Oskar Falck, sid 15 Werner Nystrand sid 16, 22, 23 PRODUKTION: The Fan Club  

TRYCK: CA Andersson





76 FÖRORD / ET T STARK T OCH HÅLLBART NÄRINGSLIVET T STARK T OCH HÅLLBART NÄRINGSLIV / FÖRORD

Malmö är staden i ständig rörelse. Här frodas idéer, här flödar kreativitet. 

Åtta nya företag startas dagligen i Malmö och allt fler människor och 

företag söker sig hit. Malmö är regionens självklara jobb- och tillväxtmotor 

som tar plats i näringslivs- och utvecklingsfrågor regionalt, nationellt men 

också internationellt. 

Därför har Malmö stad, i dialog med näringsliv och andra organisationer, 

tagit fram ett näringslivsprogram som siktar in sig på Malmös väg mot 

framtiden. Programmet kopplar samman internationalisering och 

omvärldsfrågor, hållbarhetsarbete, innovation, kompetensförsörjning 

samt kommunal service och en rad andra viktiga faktorer som påverkar 

näringslivsklimatet och företagandet i Malmö. 

Ambitionen är att ta ytterligare steg i Malmös väg mot en hållbar utveckling 

genom att fler produkter, nya upplevelser och innovationer kan tas fram 

samtidigt som fler Malmöbors erfarenheter och talanger tas tillvara och 

företagens tillväxt ökar. 

Programmet ska genomsyra stadens fortsatta arbete men förhoppningen 

är att det även ska inspirera näringsliv och andra organisationer att 

utvecklas i Malmö. 

Malmö utvecklas när både Malmöbor och de verksamheter som finns i 

staden ges möjlighet att växa. Tillsammans bygger vi Malmö helt och starkt. 

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Pehr Andersson
Näringslivsdirektör
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Ett starkt  
och hållbart näringsliv
Näringslivsprogram för ökad tillväxt, fler växande företag och jobb för Malmöbor 2017-2022.

INLEDNING

Det ska vara attraktivt och enkelt  

att starta, utveckla och driva företag  

i Malmö. Företagen i Malmö ska ges  

så goda förutsättningar som möjligt 

att växa och utveckla verksamheten. 

Att skapa goda förutsättningar handlar 

bland annat om att tillgången till mark 

och lokaler och bostäder ska fungera 

väl, att kommunens tillståndsgivning/

hantering av bygglov och planärenden 

är effektiv och att det finns fungerande 

samverkan mellan näringsliv, kommun, 

myndigheter och utbildningsamordnare.

Malmös befolkning är en tillgång som 

skapar den dynamik som finns i staden 

och det är av stor betydelse att den 

kunskap och entreprenöriella potential 

som finns tillvaratas. Utbildning av 

god kvalitet bidrar till att företag kan 

rekrytera personal och att nya före- 

tagare etablerar sig i kommunen. Det 

är också viktigt med en väl fungerande 

kommunikation och marknadsföring 

av Malmö samt samverkan med andra 

kommuner. Ett bra företagsklimat 

skapas av en mängd aktörer.

Malmö stads näringslivsprogram beak-

tar Malmös förhållande till omvärlden, 

där regionala fördjupade samarbeten 

med såväl kommunerna inom Malmö-

Lundregionen som med Köpenhamn 

förstärker Malmös utveckling. En väl 

fungerande tillgänglighet till kontinen-

ten via Malmö hamn (CMP), Malmö 

Airport och Copenhagen International 

Airport samt en väl fungerande och 

utbyggd tågtrafik är avgörande för 

att få en arbetsmarknadsförstoring, 

attrahera nya företag och besökare 

samt stärka befintligt näringsliv i Malmö 

och regionen. 

För att Malmö ytterligare ska kunna 

stärka sin roll som regional tillväxt- och 

näringslivsmotor krävs ett tydligt fokus 

på sysselsättningens centrala roll för att 

säkerställa skattekraft, välfärd och en 

hållbar utveckling. Programmet stödjer 

utvecklingen mot en i alla avseenden 

hållbar stad. Antidiskriminerings- och 

jämställdhetsperspektiven ska på ett 

tydligt sätt uppmärksammas i stadens 

näringslivsarbete inom rådgivning, stöd 

och service.

Det finns goda förutsättningar för  

en fortsatt positiv utveckling i Malmö, 

men även en del utmaningar så som 

till exempel att öka sysselsättningen, 

matchning på arbetsmarknaden, till- 

godose kompetensförsörjningen, 

trygghet, bostadsbyggande samt  

hög kvalitet på skolor. Näringslivs- 

arbetet ska bidra till en långsiktigt  

hållbar utveckling i Malmö som kan 

möta samhällsutmaningarna. Ut- 

maningarna skapar även möjligheter 

som är viktiga att ta tillvara i genom- 

förandet av näringslivsarbetet.
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Syfte
NÄRINGSLIVSPROGRAMMET är ett strategiskt dokument som syftar till att lägga 

fast en för Malmö stads nämnder och bolag gemensam riktning för stadens närings-

livsfrågor. Programmet bidrar till att skapa en helhetssyn kring stadens näringslivs- 

frågor och främja ett effektivt arbete med frågorna. Programmet kompletterar 

stadens övriga styrdokument.

Näringslivsprogrammet syftar till att skapa goda förutsättningar för att etablera  

och driva företag i Malmö och på så sätt främja en hållbar tillväxt. Programmet 

bidrar till ökad skattekraft och fler jobb för Malmöborna.

Näringslivsprogrammet är övergripande och anger verksamhetsinriktning för  

perioden 2017-2022. Det ersätter den tidigare näringslivsstrategin ”Näring till 

näringslivet” antagen 2009.

”Malmös befolkning 
är en tillgång 
som skapar den 
dynamik som finns 
i staden och det är 
av stor betydelse  
att den kunskap 
och entreprenöriella 
potential som 
finns tillvaratas.”

Mål
PROGRAMMET vägleder och fungerar 

som ett strategiskt verktyg för att 

stadens näringslivsarbete ska kunna 

bidra till ökad måluppfyllelse av  

kommunfullmäktiges målområde  

”En stad för arbete och näringsliv” enligt 

följande specificerade målbild:

För att arbetet ska bli framgångsrikt 

ska näringslivsprogrammets följande 

fokusområden med underordnade 

inriktningar utgöra en vägledning för 

stadens nämnder och bolag i arbetet 

med näringslivsfrågor.

Malmö ska fortsätta vara en motor i 

hela regionens närings- 

livsutveckling. Vi ska därför arbeta 

aktivt för och värna om både det 

näringsliv som finns och för att nya 

företag och branscher etableras i 

Malmö. Med förbättrad infrastruktur 

skapas ytterligare möjligheter för att 

lyfta Skåne  

och Öresundsregionen som arbets-

marknadsregion. Malmö stad ska, 

genom samverkan med andra, 

verka för en fungerande kompe-

tensförsörjning och ge den som står 

långt från arbetsmarknaden bästa 

möjliga stöd att bli självförsörjande. 

Vi ska verka för schysta villkor, tydli-

ga miljökrav och sysselsättning för 

arbetslösa och då är samarbete med 

näringslivet och tydliga upphand-

lingar viktiga verktyg.
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För att nå kommunfullmäktiges mål inom näringsliv och arbete har 
fem prioriterade områden identifierats för näringslivsarbetet fram till 
2022. Dessa prioriteringar har vidare analyserats utifrån erfarenheter 
av genomfört näringslivsarbete, olika kunskaps- och analysunderlag 
samt i bred dialog med näringslivsaktörer och andra lokala och regio-
nala aktörer. Respektive fokusområde innehåller riktlinjer för stadens 
nämnder och bolag i näringslivsarbetet. u

Fokusområden

Malmö i sin omvärld

Attraktiva miljöer och tillgänglighet

Innovation och företagande

Kompetensförsörjning

Kommunal service
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Malmös strategiska geografiska läge ger goda möjligheter att 
ytterligare förstärka samverkan i näringslivsfrågor med när-
liggande städer, regioner och länder. Det är viktigt att Malmö 
stad även fortsättningsvis aktivt medverkar i och drar nytta 
av möjligheterna med regionalt, nationellt och internationellt 
samarbete1. Den demografiska utvecklingen och den pågående 
regionförstoringen innebär att invånare, besökare och företag 
verkar i ett funktionellt storstadsområde som sträcker sig över 
kommungränserna.

MALMÖ ÄR EN MOTOR I REGIONENS NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Malmö stad leder och främjar gränsöverskridande samarbeten inom företags- 

etableringar, entreprenörskap, innovation, forskning, utbildning och arbetsmark-

nad. Malmö stad arbetar aktivt för att erhålla externt finansiellt stöd till insatser  

för ökad konkurrenskraft och entreprenörskap. Malmö stad arbetar för att undan- 

röja gränshinder i Öresundsregionen.

MALMÖ ÄR EN INTERNATIONELLT KONKURRENSKRAFTIG STAD

Malmö stad arbetar aktivt för att attrahera investeringar, besökare, forskare, talanger 

och etableringar av internationella företag. Malmö stad deltar aktivt i europeiska 

och internationella samarbeten, organisationer och nätverk för att främja erfaren-

hetsutbyte och utveckling inom näringsliv, entreprenörskap och forskning. I ett 

globalt perspektiv stärker staden sina relationer på den internationella arenan  

och ingår i internationella nätverk.

1 Malmö stads regionala samverkansarenor utgörs bland annat av mellankommunala samarbeten med 
Köpenhamn och Lund, samverkansorganet MalmöLundregionen, Forsknings- och innovationsrådet  
Skåne och regionala aktörer som till exempel Region Skåne, Greater Copenhagen and Skåne Committee 
och Kommunförbundet Skåne. Stadens nationella arbete inbegriper de andra storstäderna samt riks- 
dagen, regeringen, departement och myndigheter samt andra organisationer.

”Malmös strategiska geografiska läge ger goda möjligheter 
att ytterligare förstärka samverkan i näringslivsfrågor med 
närliggande städer, regioner och länder.”

Malmö i sin omvärld
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Malmös goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla såväl 
kompetenser som företag och investeringar. Närheten till kontinenten och tillgång till arbets-
kraft, utbildning, bostäder, samhällsservice, föreningsliv, kultur- och fritidsaktiviteter och IT-infra- 
struktur samt välfungerande transportsystem utgör grundläggande förutsättningar för Malmös 
attraktivitet och tillväxt.

MALMÖ ERBJUDER EN ATTRAKTIV LIVSMILJÖ

Malmö stad erbjuder ändamålsenliga bostäder i en attraktiv 

stadsmiljö, goda utbildningsmöjligheter, god IT-infrastruktur 

samt främjar en aktiv och bred idéburen sektor och ett varierat 

kultur- och fritidsliv. Malmö stad prioriterar samverkan med 

lärosäten i regionen för att erbjuda Malmöborna en god ut- 

bildning, så att de kan ta de jobb som växer fram. Malmö stad 

utvecklar samverkan med näringslivet och fastighetsägare för 

att öka tryggheten och stärka det brottsförebyggande arbetet.

MALMÖ STAD VERKAR FÖR ETT HÅLLBART, VÄL-

FUNGERANDE OCH EFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM

Malmö stad beaktar näringslivets behov vid planering och 

utveckling av stadens transportsystem. Malmö stad verkar för 

en god tillgänglighet med olika hållbara och välfungerande 

trafikslag till, från och inom hela Malmö för såväl Malmöbor 

som för pendlare, näringsliv och besöksnäring.

MALMÖ STAD SKAPAR GODA FYSISKA 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET

Malmö stad främjar en positiv näringslivsutveckling i hela 

staden. Malmö stad skapar goda förutsättningar för närings-

livet genom att tillgången till mark, lokaler och bostäder 

fungerar liksom att hanteringen av planärenden och bygg-

lov är effektiv. Malmö stad verkar för goda lokaliserings- 

förutsättningar för ett varierat näringsliv i samarbete 

med bygg- och fastighetsbolag.

Attraktiva miljöer och tillgänglighet
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I MALMÖ STIMULERAS FÖRETAGANDE  

OCH ENTREPRENÖRSKAP

Malmö stad arbetar aktivt för att stärka stadens breda och 

unika näringslivsstruktur. Malmö stad arbetar målmedvetet 

och systematiskt för att attrahera fler investeringar och etable-

ringar till Malmö. Malmö stad förbättrar kontinuerligt stödet 

till nya och växande företag genom rådgivning och möjlig- 

heter till internationalisering i samverkan med andra aktörer.

MALMÖ STAD STÖDJER FORSKNING,  

UTVECKLING OCH INNOVATION

Malmö stad stödjer innovationsarenor, forskningsparker  

och inkubatorsverksamhet för att stimulera nya tjänster,  

produkter och tillväxtföretag. Malmö stad erbjuder ut- 

veckling av testbedmiljöer i staden. Tillsammans med 

akademi, näringsliv och civilsamhälle bidrar Malmö stad  

till att vidareutveckla forsknings- och innovationssystem.

I MALMÖ UTVECKLAS KULTURELLA  

OCH KREATIVA NÄRINGAR

Malmö stad bidrar till att skapa förutsättningar för att kunna 

tillvarata potentialen och öka tillväxten hos de kreativa och 

kulturella näringarna. Malmö stad verkar för gränsöverskri-

dande mötesplatser, branschfokuserade kluster och inku- 

batorer för de kreativa och kulturella näringarna.

”Ett starkt samarbete mellan 
staden, lärosäten, företag, civil-
samhället samt det omgivande 
samhället i övrigt är viktigt för 
att möta den ökande interna-
tionella konkurrensen.”

Innovations-, företags- och entreprenörskapsklimatet har en avgörande betydelse för närings- 
livets konkurrenskraft. Universitet och högskolor har en viktig roll för utvecklingen av innova-
tioner. Ett starkt samarbete mellan staden, lärosäten, företag, civilsamhället samt det omgivan-
de samhället i övrigt är viktigt för att möta den ökande internationella konkurrensen. Av stor 
betydelse är även att tillvarata den kunskap och entreprenöriella potential som finns i Malmö.

MALMÖ FORTSÄTTER ATT VÄXA  

SOM BESÖKSDESTINATION

Malmö stad fortsätter utveckla Malmös roll som nav för besök 

i regionen och tillsammans med besöksnäringen och andra 

aktörer gör staden en målmedveten satsning för att öka 

antalet besökare, handel, evenemang, möten, kongresser  

och konferenser. Malmö stad ska även främja och stödja 

etablering av nya besöksmål och reseanläggningar.

MALMÖ STAD VERKAR FÖR  

EN MILJÖDRIVEN NÄRINGSLIVSUTVECKLING 

Malmö stad har högt uppsatta miljömål och ambitioner för 

en hållbar näringslivsutveckling. Malmö stad stimulerar lokala 

satsningar på logistik, tillverkning, kunskaps- och teknikut-

veckling samt produktion av förnybara energislag. Malmö 

stad uppmuntrar hållbara initiativ inom cirkulär ekonomi.

Innovation och företagande





”Företagen är beroende av kvaliteten 
i kommunala verksamheter, 

av den vardagsnära företagsservicen 
och myndighetsutövningen”

”Förutsättningar för en fungerande 
kompetensförsörjning skapas om 
utbildnings- och arbetsmarknadssystemets 
olika delar samverkar med varandra 
och med det omgivande samhället 
utifrån de behov som finns i näringslivet” 
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En fungerande kompetensförsörjning är en långsiktig grund för att säkra välfärden och för  
att utveckla en bättre social sammanhållning i staden. Tillgång till arbetskraft med relevant 
kompetens och/eller yrkeserfarenhet är också en förutsättning för att näringslivet i Malmö ska 
fortsätta att utvecklas. Förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning skapas om 
utbildnings- och arbetsmarknadssystemets olika delar samverkar med varandra och med det 
omgivande samhället, utifrån de behov som finns i näringslivet i termer av arbetskraft.

En viktig del för att främja ett positivt företagsklimat är arbetet med att 
göra det enkelt att starta och driva företag, vilket syftar till god service och 
ändamålsenliga regler. Företagen är beroende av kvaliteten i kommunala 
verksamheter, av den vardagsnära företagsservicen och myndighetsut- 
övningen. Ett prioriterat område är att förenkla för företag och utgå från 
företagens behov.

MALMÖ STAD VERKAR FÖR BRA SKOLOR  

OCH UTBILDNING

Malmö stad arbetar systematiskt och strukturerat för att 

stärka kunskapsnivåerna i skolan och minska skillnaderna 

mellan stadens skolor. Utbildning är en viktig investering för 

den enskilde och en viktig del i den långsiktiga kompetens-

försörjningen.

MALMÖ STAD VERKAR FÖR EN GOD MATCHNING  

PÅ ARBETSMARKNADEN

Malmö stad arbetar strukturerat för att synliggöra och tillvara-

ta kompetens hos alla Malmöbor för rätt matchning till arbete 

på den reguljära arbetsmarknaden. Malmö stad prioriterar 

dialog med företagen utifrån deras behov av arbetskraft med 

MALMÖ STAD ERBJUDER EFFEKTIV OCH SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING

Malmö stad erbjuder enkel, snabb och kundfokuserad information och myndighetsutövning som 

möter de nybildade och befintliga företagens behov. Malmö stad erbjuder digitala tjänster som 

underlättar vardagen för företag. Malmö stad strävar efter att förenkla, tillgängliggöra och samordna 

kommunens rådgivning, ärendeberedning, tillsyn och information. Malmö stad har en god dialog 

med näringslivet för ökad kunskap om behov och utmaningar.

MALMÖ STAD STÄRKER KUNSKAPEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Malmö stad samverkar med näringslivet och den ideella sektorn i syfte att stärka den generella  

kunskapen om offentlig upphandling. Malmö stad lotsar genom informationsinsatser och kunskaps-

höjande aktiviteter dessa rätt i alla typer av frågor som rör offentlig upphandling. Malmö stad verkar 

för fler små och medelstora företags möjligheter att delta i stadens upphandlingar. Malmö stad 

ligger i framkant när gäller att göra upphandlingar som ställer krav på schysta villkor, tydliga miljö- 

krav och sysselsättning.

adekvat kompetens. Vidare skapar staden möjligheter för att 

komplettera och validera utbildningar och yrkeskunskaper 

samt utvecklar nya metoder att förvärva nödvändiga språk-

kunskaper. Ett långsiktigt arbete för kompetensförsörjning 

inkluderar även planer för förbättrad regional pendling.

I MALMÖ SAMVERKAR STADEN, CIVILSAMHÄLLET, 

AKADEMIN OCH NÄRINGSLIVET

Malmö stad stärker samverkan med näringsliv, utbildning-

samordnare, akademin, civilsamhället, myndigheter och 

organisationer för att tillgodose näringslivets och stadens 

kompetensförsörjning. Malmö stad verkar aktivt för en ökad 

regional samverkan gällande utbildningsmöjligheter mot 

företagens kompetensbehov.

Kompetensförsörjning Kommunal service



”Malmö stad ska hålla en hög 
ambitionsnivå i näringslivsarbetet. 
Det ska präglas av långsiktighet 
och framförhållning.”

”Malmö stad ska främja initiativ, 
aktörer och branscher som aktivt arbetar 
för ett ur alla aspekter hållbart samhälle.”
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STYRNING OCH SAMORDNING

Programmet genomförs genom att kommunens nämnder och bolag ansvarar 

för att ta fram nämndsmål och åtagande, med utgångspunkt i programmets 

inriktningar, som berör den egna verksamheten. Genomförandet ska samtidigt 

vara resultatinriktat. Det ställer krav på tydlighet i styrning och samordning inom 

stadens organisation. Samsyn och samverkan kring gemensamma prioriteringar, 

nämndsmål och åtagande är en förutsättning för att nå framgång.

Genomförande 
av programmet
Malmö stad ska hålla en hög ambitionsnivå i näringslivs- 
arbetet. Näringslivsarbetet ska präglas av långsiktighet och 
framförhållning. Malmö stad ska främja intiativ, aktörer och 
brancher som aktivt arbetar för ett ur alla aspekter hållbart 
samhälle. Näringslivsprogrammet är kommunövergripande 
och involverar alla nämnder och bolag. För att arbetet ska bli 
framgångsrikt ska näringslivsprogrammets fokusområden 
med inriktningar utgöra en vägledning för stadens nämnder 
och bolag i arbetet med näringslivsfrågor inom ramen för 
kommunfullmäktigemål 2.

Kommunstyrelsen ansvarar för över-

gripande uppföljnings- och samord-

ningsinsatser, för stöd, rådgivning  

och information till övriga nämnder 

och bolag, vad gäller näringslivs-

programmet. För att arbetet ska bli 

effektivt krävs koordinerade imple- 

menteringsinsatser inom kommunen; 

både kommunövergripande samt inom 

och mellan förvaltningarna. Implemen-

teringen leds av stadskontoret.

En fördjupad lokal kunskap är centralt 

för att få till ett framgångsrikt, närings-

livsutvecklande arbete. Det fordras 

också ett gränsöverskridande samar-

bete med aktörer utanför kommunens 

organisation som till exempel företag 

och företagsgrupper, idéburna sektorn, 

utbildningsinstitutioner, lokala och 

regionala aktörer samt statliga myndig-

heter. Genom omvärldsbevakning och 

samverkan kan gemensamma metoder 

och arbetsätt kontinuerligt förbättras 

och kunskaper och erfarenheter utbytas.

UPPFÖLJNING

Den årliga uppföljningen av närings-

livsprogrammet ska integreras och följa 

Malmö stads redovisningsstruktur i 

enlighet med stadens budgetprocess. 

Nämnderna och bolagen redovisar 

framtagna nämndsmål och åtagande 

samt resultat i delårsrapporter och 

årsredovisning. Kommunstyrelsen 

sammanställer och redovisar till 

kommunfullmäktige i samband med 

delårsrapporter och årsredovisning.

Kommunstyrelsen ansvarar för eventuell 

revidering av programmet inom program- 

perioden. Programmet utvärderas senast 

hösten 2022 för ställningstagande av 

nytt långsiktigt näringslivsprogram.
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