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Tomelilla kommuns  
styrdokument 

Regeldokument 
Regeldokument är dokument som talar om hur kommunen ska arbeta. 
Regeldokument kan också vara lokala föreskrifter om olika bestämmelser  
som kan påverka kommuninvånare eller företag. 
R E G E L E M E N T E N  R I K T L I N J E R  R U T I N E R  

Målinriktade dokument 
Målinriktade dokument visar vad kommunen vill uppnå, strävar efter eller har som mål. 
V I S I O N  P R O G R A M  O C H  S T R A T E G I E R  P L A N E R  H A N D L I N G S P L A N E R  



 
 

 

 

3 (7) 

 

Innehållsförteckning 
1 Bakgrund ..................................................................................................... 4 

2 Kommunens tillgänglighet och service ..................................................... 5 

3 Kommunikation och information ............................................................... 5 

4 Kompetensförsörjning och attraktivitet .................................................... 6 

6 Tillväxt, infrastruktur, mark och lokaler .................................................... 7 

7 Utvecklingsprojekt/områden ...................................................................... 7 

  



 
 

 

 

4 (7) 

 

1 Bakgrund 
Kommunstyrelsen har satt ett mål som säger att Tomelilla ska ha ett gynnsamt 
företagsklimat och vara attraktiv för etableringar och expansion. Tomelilla ska också 
verka för att hela regionen utvecklas på ett för näringslivet och samhället positivt sätt. 

Tomelilla kommun har en vision som ska leda och styra allt arbete i Tomelilla 
kommun. ”I Tomelilla på Österlen odlar vi matkultur och kreativitet. Vår gemensamma 
innovationskraft ger näring och hållbar tillväxt.” För att nå det övergripande målet om ett 
gynnsamt företagsklimat har vi valt att sätta arbetet i sammanhanget som 
möjliggörare. ”Tomelilla kommun ska vara en ambitiös möjliggörare där företaget och företagaren 
ser fram emot mötet med kommunen.”  

I kommunens arbete med ett gynnsamt företagsklimat har vi ett antal fasta 
utvecklingsområden och ett antal mer tillfälliga som kan kompletteras, förändras eller 
omprioriteras. Handlingsplanen ska revideras minst två gånger per år. Aktiviteter i 
handlingsplanen ska tas fram i nära samarbete med det lokala näringslivet.  
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2 Kommunens tillgänglighet och service 
Råd och stöd till näringslivet kopplat till de områden där kommunen agerar 
myndighet. Det handlar framför allt om bemötande, attityder, tillgänglighet, tydlighet, 
effektivitet, rättssäkerhet, information och kunskap. 

Vad Beskrivning Enhet När 
(klar) 

E-tjänster och 
ärendehantering 

Alla relevanta ansökningar, 
anmälningar ska kunna göras och 
följas via e-tjänster.  

Digitalisering 2023 

Digitala detalj-
planer 

Alla relevanta detaljplaner ska vara 
tillgängliga digitalt.  

Exploatering 2022 

Kommunen som 
serviceorganisation  

Utbilda kommunledningen och 
förvaltningen om vikten av 
näringslivet och dess behov. 

Näringsliv 2023/Q1 

Kommunen som 
serviceorganisation  

Se över rutiner, verktyg och 
strukturer för en tillgänglighet när 
näringslivet behöver det 

Näringsliv 

Exploatering 

Bygglov 

2023/Q1 

Företagslots En lotsfunktion som koordinerar 
relevant arbete mellan förvaltning 
och företag. 

Näringsliv 2022 

 

3 Kommunikation och information 
Kommunen ska bättre nå ut med information och kommunicera om sitt arbete 
allmänt med fokus på näringslivet såsom pågående utvecklingsarbeten, planarbeten, 
upphandlingar, tillstånd- och tillsynsärenden, tillämpning av lagar och regler samt att 
kommunicera syftet med startade projekt. 

Vad Beskrivning Enhet När 
(klar) 

Frukost- 
seminarium 

Månatliga frukostseminarium med 
relevanta ämnen.  

Näringsliv Löpande 

Företagsbesök Företagsbesök med KSO och 
KSAU. 

Näringsliv Löpande 

Lunch med 
kommunen 

Fast tid veckovis för öppen lunch 
med tjänstepersoner och politiker. 

Näringsliv 2023- 

Nyhetsbrev Kommunen ska skicka ut ett 
nyhetsbrev i månaden. 

Näringsliv 2022- 

Facebook sida En aktiv kommunikation och dialog 
via Facebook. 

Näringsliv 2023- 

Näringslivsråd Undersök förutsättningar för ett 
näringslivsråd.  

Näringsliv 2022 
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4 Kompetensförsörjning och attraktivitet 
Kommunen ska vara attraktiv för det befintliga och framtida näringslivet. 
Kommunen ska verka för att näringslivet är stolt över kommunen och att de kan 
utvecklas med den personal och kompetens de behöver. En viktig del i attraktiviteten 
är kommunens vision samt att näringslivet upplever kommunen som en trygg plats 
att verka från.  

Vad Beskrivning Enhet När 
(klar) 

Hållbart boende Ta fram en plan och process för 
ökat hållbart boende för ökad 
inflyttning. 

Exploatering 2022 

Ökad trygghet Bjud in polisen och 
trygghetssamordnare på ett 
frukostseminarium. 

Näringsliv 2022 

Arbetsmarknads-
mässa 

Mässa med skolan, AME och 
näringslivet. 

AME 
Näringsliv 

2023 

Vuxenutbildning Undersök förutsättning för 
vidareutbildning inom bristyrken 
med externa aktörer. 

AME 
Näringsliv 

2023 

Framtidens yrken Undersök förutsättningen för att 
skapa nya typer av yrken/företag. 

Näringsliv 2022 
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6 Tillväxt, infrastruktur, mark och lokaler 
En viktig del i kommunens arbete är att skapa förutsättningar för tillväxt och 
utveckling för det befintliga och framtida näringslivet.   

Vad Beskrivning Enhet När (klar) 

Delta och utveckla 
Tillväxtsyd 

Säkerställ att relevanta företag ges 
möjlighet att engagera sig i 
Tillväxtsyd 

Näringsliv 2022- 

Delta och utveckla 
Nyföretagar Center 

Säkerställ att relevanta företag ges 
möjlighet att engagera sig i 
Nyföretagar Center 

Näringsliv 2022- 

Industrimark Säkerställ att vi har relevant mängd 
industrimark tillgänglig. 

Exploatering Löpande 

Lokaler Verka för att alla aktörer publicerar 
lokaler digitalt. 

Näringsliv Löpande 

Företagshotell Verka för att det etableras ett 
företagshotell i Tomelilla tätort. 

Näringsliv 2023 

7 Utvecklingsprojekt/områden 
Vad Beskrivning Enhet När (klar) 

Centrumutveckling 
med näringslivet 

Bjud in näringslivet till aktiviteter 
för ett attraktivt och tryggt 
centrum. 

Näringsliv 
Samhällsbyggnad 

2022- 

Centrumutveckling 
med föreningslivet 

Bjud in föreningslivet för att 
aktivera centrum. 

Näringsliv 
Kultur- 

2023 

 


