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”Det är av stor betydelse att ingen står utanför arbetsmarknaden och att unga 
människor motiveras för arbete. Kommunen måste samverka med andra parter 

och myndigheter för att främja olika vägar i syfte att skapa fler arbetstillfällen 
och att fler människor blir anställningsbara.

Etablering och tillväxt för företagen skall underlättas.”

ur Vision, fokusområden och mål för Åstorps kommun

www.astorp.se

Åstorp - Söderåsstaden 
där människor och företag möts och växer



Inledning
Näringslivsprogram för Åstorps kommun

Åstorps kommun arbetar tillsammans med 
övriga intressenter såsom Företagarna, Handels-
klubben, LRF, Åstorps Näringslivs Forum, ÅNF, 
med att stärka och utveckla näringslivet. Alla 
aktörer har ett gemensamt ansvar för näringslivs-
programmet och dess innehåll samt målsättningar 
i samförstånd. 

Kommunens roll är att inom sina olika ansvars-
områden medverka till goda förutsättningar för 
företagande. I detta innefattas även god tillgång till 
bostäder, utbildning, kommunikationer, infra-
struktur och samverkan för regional utveckling. 
Definition av näringslivet inkluderar även besöks-
näringen.

Fokusområden för Åstorps kommun
Vision: ”Åstorp – Söderåsstaden där människor och företag möts och växer”
Kommunens fokusområden syftar till att stärka visionen. Näringslivsprogrammet 
arbetar inom fokusområdet: Fler i arbete och fler företag

Effektområden
Mötesplatser och dialog
Samsyn och utveckling kring näringslivsfrågorna är 
beroende av att de olika intressenterna möts.

Åstorps Näringslivs Forum, ÅNF, är ett forum 
där näring, politiker Arbetsförmedlingen och 
tjänstemän inom kommunen möts för att diskutera 
aktuella och strategiska frågor som berör företa-
gen. Frågor som berörs är bland annat arbetsmark-
nadsfrågor, utbildningsfrågor och aktuella utveck-
lingsfrågor.

Andra forum där de olika aktörerna möts är 
vid frukostar, luncher, gemensamma träffar med 
besöksnäringen från de olika kommunerna runt 
Söderåsen med flera tillfällen.

Befintliga företag
Tillsammans ska vi arbeta för att de befintliga före-
tagen stannar kvar i kommunen och ge dem goda 
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. 

Inom kommunens verksamhet ska berörda 
förvaltningar vara medvetna om företagens bety-
delse för Åstorps utveckling. Förvaltningarna ska 
tillsammans med andra intressenter inom kom-
munen och regionen arbeta med att skapa ett gott 
företagsklimat. 

Nya företag
Kommunen ska verka för att nya företag ska ha 
möjlighet att flytta till Åstorp. 

Marknadsföring av planlagd mark, befintlig 
industrimark och lokaler ska ske aktivt. Inom 
kommunens verksamhet ska berörda förvaltningar 
vara medvetna om företagens behov inför etable-
ring på orten.  

Nyföretagande
Åstorps framtida utveckling är beroende av en konti-
nuerlig tillkomst av nya, hållbara företag.

Samarbete med exempelvis nyföretagarcentrum 
ska ske för att erbjuda kostnadsfri rådgivning, 
vilket syftar till att ge nya företag hjälp att komma 
igång, överleva och växa.

Sysselsättning och kompetensförsörjning
Samverkan kring utbildningsfrågor för att motivera 
till studier inom olika områden. 

Detta sker genom samarbete med Arbetsför-
medlingen, Campus, olika evenemang inom skolan 
såsom mässa/speed dating, entreprenörscaféer 
samt gemensamma insatser från näring och skola i 
form av studiebesök, praktikplatser med mera. 

Ungt företagande
Samverka kring frågan om ungt företagande och 
stimulera unga att bli företagare. 

Kommunen ska tillsammans med övriga intres-
senter arbeta för att stimulera unga att ta steget ut 
i företagsvärlden. Detta skapar förutsättningar för 
unga företagare att verka i kommunen. 

Regional samverkan
Samarbetet inom regionen är viktigt för företagsut-
vecklingen i Åstorp.

Kommunen ska tillsammans med övriga intres-
senter samverka med de västskånska kommunerna 
som ingår i det regionala samarbetet och region 
Skåne för utveckling av företagandet.



Aktiviteter

Indikatorer
Företagsklimat (NKI – undersökning om kommunernas service till företagen; Svenskt Näringslivs 
ranking) • Turismomsättningen (TEM – turismekonomisk mätning) • Sysselsättningsgrad • Antal 
arbetsställen • Handelsindex (HUI – Handelns utrednings institut – kommunens handelsomsättning)

Mötesplatser och dialog

•	 Fortsatt utveckling av Åstorps Näringslivs Forum, möten sker fyra gånger per år
•	 Genomföra frukost- och lunchträffar och andra möten med och för företagen

Befintliga företag

•	 Genomföra 50 – 100 företagsbesök per år.
•	 Sprida information om näringslivets betydelse inom den kommunala organisationen

Nya företag

•	 Aktiv marknadsföring av befintlig planlagd mark, industrimark och lokaler
•	 Kunskap om företagens behov vid etablering ska säkerställas inom kommunen

Sysselsättning och kompetensförsörjning

•	 Entreprenörscaféer för grundskola, komvux och SFI
•	 Evenemang/mässa/speed dating tillsammans med företagen i åk 9 
•	 Samarbete med Arbetsförmedlingen; som kommer ut två – tre ggr/läsår för att 

träffa elever i åk 8 och 9 – information om arbetsliv, populära yrken, framtidsyrken 
etcetera. 

•	 Samarbete med Campus; Tycho Brahe skolan – skapa goda förebilder, visa på 
möjligheter för elever att läsa på högskola. 

•	 Studiebesök på företag i Åstorp
•	 Besök av företag på skola, komvux och SFI

Nyföretagande

•	 Arrangera träffar för presumtiva nyföretagare flera gånger per år.
•	 Utveckla mentorsverksamhet tillsammans med näringen

Ungt företagande

•	 Utveckla mentorsverksamhet tillsammans med näringen 
•	 Skapa kluster för ungt företagande
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