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Till Kommunstyrelsen

Näringslivsstrategi för Vaggeryds kommun
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna första utkastet till näringslivsstrategin.
Arbetsutskottet ger i uppdrag till kommunledningskontoret att fortsätta bereda dokumentet.
Ärendet återkommer i KSAU i Januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2019-08-28 godkänt följande ordförandeinitiativ kring
det fortsatta näringslivsarbetet:
1.
Beslutsgång och beslut angående avveckling av kommanditbolaget Vaggeryds
Näringslivsråd KB
2.
Initiativ och inriktning för näringslivsstrategi för Vaggeryds kommun
3.
Funktion och profil på framtida ansvarig tjänsteperson inom näringslivsfrågor
Ett inriktningsbeslut har fattats för punkt 1. Rekrytering pågår för punkt 3.
Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa ett första utkast enligt punkt 2. Ett
första utkast presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-04 för vidare hantering.
Ärende
Arbete pågår enligt beslut KSAU 2019-08-28. Med beslutet som bakgrund finns ett behov av
en näringslivsstrategi som beskriver vilka mål som näringslivsarbetet i Vaggeryds kommun
strävar efter. Inriktningen i strategin är framtagen av kommunstyrelsens ordförande i dialog
med KSAU och kommunledningskontoret har fått i uppdrag att sammanställa och färdigställa
dokumentet.
Strategin kopplas till de nya övergripande målen för mandatperioden som har en koppling till
Agenda 2030.
Vaggeryds kommuns marknadsplan ligger till grund för näringslivsstrategin. Marknadsplanen
är framtagen tillsammans med näringslivet och är reviderad 2017.
Målen i strategin kommer följas upp i samband med budgetuppföljning och dokumentet kan
revideras under mandatperioden vid behov.
Näringslivsstrategin innebär inga ekonomiska konsekvenser i nuläget utöver redan tidigare
fattade beslut.
Kommunledningskontoret föreslår KSAU att godkänna utkastet till näringslivsstrategi och ge
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kommunledningskontoret i uppdrag att färdigställa dokumentet till kommande sammanträde.
Dokumentet bör även innehålla förslag till metod för att mäta måluppfyllelsen.
Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret.

Handläggare
Simone Kamm, samordnare näringslivsfrågor
Ansvarig chef: Torbjörn Åkerblad, kanslichef och bitr. kommundirektör samt Annika
Hedvall, kommundirektör.

