Näringslivsprogram för Mölndals stad 2015 -2018
(kortversion)

Näringslivsprogrammet gäller för hela Mölndal.
Mölndal Vision 2022 är utgångspunkten för allt utvecklingsarbete inom Mölndals stad.
Näringslivsprogrammet tar sin utgångspunkt i visionens struktur med tre fokusområden och elva
antagna fullmäktigemål. Inom ramen för fem av dessa har vi angett de prioriteringar vi gör för
näringslivsutvecklingen i staden.

Mölndal Vision 2022
har tre fokusområden:
- En modig stad med en tydlig historia
- Mölndal förstärker Västsverige
- En hållbar stad där vi växer och mår bra

Innehållet i näringslivsprogrammet har utformats i dialog med det lokala näringslivet, tjänstemän
och politiker. Dessutom de som svarat på uppmaningar på stadens hemsida, via sociala medier
och andra kontakter. Det har också varit ute på remiss hos företagens organisationer.

I Mölndal finns drygt 6400 aktiva företagare, och de blir fler för varje år. Ett bra läge i en
tillväxtregion underlättar. Viktiga branscher är Life Science, handel och mode&design.
Arbetsmarknaden i Mölndal har utvecklats positivt det senaste året. Fler är i arbete, varselnivån är
fortsatt mycket låg, antalet nyanmälda lediga jobb hos arbetsförmedlingen ligger på en fortsatt
hög nivå.

Relativt vår storlek, har Mölndal en hög andel stora företag. För några år sedan fanns det 50
företag med fler än 50 anställda i Mölndal, idag är de 79. Ökningen kan bara till viss del förklaras
med en god tillväxt, men viktigare är att vi haft en ganska stor inflyttning av företag till Mölndal.
Vårt läge uppfattas som attraktivt med närheten till de större lederna och bra tillgång till
kollektivtrafik.

Mål för näringslivsutvecklingen i Mölndals stad.
Vi vill gärna att du som företagare känner dig delaktig och vill vara med och bidra med din
kunskap och dina perspektiv. Vi tror att en god samverkan mellan staden och det privata
näringslivet är en förutsättning för utveckling och innovationskraft i Mölndal.
Inom ramen för följande fem fullmäktigemål anger vi de prioriteringar vi vill göra för
näringslivsutvecklingen i staden. Näringslivsutskottet har det övergripande politiska ansvaret för
hur vi ska arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en positiv och hållbar
utveckling av näringslivet i staden. Handlingsplaner med aktiviteter finns beskrivet för åren 2015,
2016, 2017 och 2018 i den längre versionen av näringslivsprogrammet. De övergripande målen
och inriktningarna beskrivs nedan.

Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun.
• Vi ska bli bättre på att informera näringslivet i Mölndal.
• Vi ska bli bättre på att informera omvärlden vad vi gör i Mölndal.
• Vi ska skapa mötesplatser och nätverk som engagerar alla delar av samhället för
utveckling av företagsklimatet.
• Vi ska uppmärksamma alla nystartade företag.
• Vi ska verka för att tillgången på detaljplanelagd kommunägd mark för företag ökar.
• Kollektivtrafiktillgängligheten till de olika verksamhetsområdena i Mölndal ska förbättras.
• Det ska vara enkelt även för mindre och medelstora företag att lämna anbud i stadens
upphandlingar.

Stadens mål är att Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.
• Vi ska kartlägga vilka regionala nätverk vi är representerade i idag.
• Vi ska verka för att utveckla kreativa näringar.
• Vi tar aktivt initiativ i regional samhällsplanering av infrastruktur som har stor betydelse
för Mölndals utveckling.

Stadens mål är att Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att
ta ansvar för stadens utveckling ska öka.
• Vi arbetar aktivt för att stödja utvecklingen av sociala företag.
• Vi arbetar aktivt för att fler företag ska införa ledningssystem för ett hållbart företagande.
• Vi ska ta ett större ansvar för att samordna utbudet av sommarjobb för ungdomar från
såväl stadens verksamheter som från det lokala näringslivet.

Stadens mål är att de som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i det offentliga
rummet.
• Vi ska skapa förutsättningar för etablering av Food Trucks.
• Vi ska bidra till att besöksnäringsföretagens utvecklingsmöjligheter stärks.

Stadens mål är varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten
förbättras samtidigt som fler når godkänt i alla ämnen.
• Samverkan skola – näringsliv ska utvecklas och omfatta hela utbildningsvägen, från
grundskola till gymnasium.
• Mölndal ska skapa en gymnasieskola som har en profil och utbildning som väcker intresse
i omvärlden. Den utvecklas i nära dialog med näringslivet.
• Vi ska utveckla formerna för samarbete och utbyte mellan staden, näringslivet och
regionen för att säkra den långsiktigta kompetensförsörjningen.

Tillsammans kan vi utveckla näringslivet i Mölndals stad.
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