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BAKGRUND
Det övergripande målet med Vellinge kommuns näringslivsarbete är att bli Sveriges bästa
näringslivskommun år 2020 och fram till år 2025 ytterligare stärka den positionen. Denna
strategi inbegriper näringslivet som helhet, men har till vissa delar fokuserat särskilt på
besöksnäringen/turismen och centrumutveckling.
Turism och besöksnäring lyfts fram extra i strategin då strävan efter att vara en kommun
med levande små stadskärnor året runt finns. Delar av näringslivet, till exempel
restauranger, pubar och butiker beroende av turismen för att kunna öka sin lönsamhet.
Vice versa är turism/besöksnäringen beroende av att dessa näringsidkare lyckas och finns
kvar.
Vellinge kommun är vackert beläget i sydvästra Sverige, omringat av hav och vita
sandstränder och med storstäderna Malmö, Lund och Köpenhamn inom nära avstånd.
Växt- och djurlivet är rikt med speciella kvaliteter såsom Måkläppen med dess
sälkolonier samt Falsterbo som en av de tre bästa platserna att uppleva flyttande fåglar
på i Europa. Sommartid är delar av kommunen en mycket populär bad- och utflyktsort
för många, både boende i närkommuner samt nationella och internationella turister.
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Visionen för näringslivet som kommunen tagit fram är att ”skapa Sveriges bästa klimat
att starta, driva och utveckla ett företag i”. Den definierade visionen för turismen i
Vellinge kommun lyder: ”genom en förlängd turistsäsong får vi näringslivet att
blomstra året runt”

INLEDNING
Kommunen har sin antagna översiktsplan, vilken är kommunens framtidsvision med mål
och riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas fram till 2050.
Nästa steg i att förverkliga översiktsplanen är att stegvis arbeta fram konkreta delmål för
att kunna uppnå näringslivsvisionen i översiktsplanen. Som ett led i detta är denna strategi
framtagen av tillväxtavdelningen i Vellinge kommun. Den tar sikte på de delar i
översiktsplanen som behandlar hur utvecklingen av näringslivet i kommunen ska te sig
fram till 2050. Denna strategi har målfokus på år 2020 med utblick fram mot 2025.
Redan i dagsläget erbjuder Vellinge kommun goda förutsättningar för näringslivet med
attraktiva boendemiljöer, bra livsmöjligheter, utmärkta skolor och unika
naturupplevelser. Vellinge kommun har dessutom under flera år tillhört toppskiktet av
kommuner i Sverige vad gäller näringslivsklimatet. Det är genom att lyfta fram redan
befintliga tillgångar i kommunen och utveckla nya miljöer som är gynnsamma och
attraktiva för näringslivets utveckling som denna strategi ska bidra till visionen. Denna
strategi ska för perioden fram till 2020 tydliggöra kommunens ansvar i utvecklingsfrågor
samt ge ökad stringens och professionalism i kommunens näringslivsarbete.
Det övergripande målet med Vellinge kommuns näringslivsarbete är att bli Sveriges bästa
näringslivskommun till år 2020 och för att nå detta har åtta strategiska mål har
identifierats:










Att stärka det befintliga näringslivet
Attrahera nya företag in till Vellinge kommun
Att synas i omvärlden
Att koppla samman de nyanlända i kommunen med företagare och
skapa förutsättningar för anställning
En levande och blomstrande centrumutveckling
Verka för ett jämställt företagande
Samverkan mellan skola och näringsliv
Förlänga och förstärka turistsäsongen i Vellinge kommun

Målen i kommunens näringslivsarbete kommer att följas upp årligen med ett antal
mätmetoder (se bilaga 1-3). Det kommer också läggas tydligare fokus på att ta fram
statistik för flöden, gästnätter och statistik kring större event etc. för att kunna utvärdera
och effektivisera kommunens verksamhet på området.
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Bättre utsikter
Vellinge kommun ligger i sydvästra Skåne. Kommunen har en fantastisk natur, omgiven
av vita sandstränder och hav, slätter och hedar. Storstäderna Malmö, Lund och
Köpenhamn finns på nära håll - inom bara 20 minuters bilavstånd. Copenhagen
International Airport, Kastrup, på danska sidan Öresund har, tillsammans med Malmö
Airport Sturup, stor betydelse för utvecklingen och möjligheterna i hela den svenskdanska Öresundsregionen. Kommunen är en del av storstadsregionen Greater
Copenhagen, vilket är ett viktigt varumärke för att attrahera företag och turister.
Vellinge kommun har unika värden och förutsättningar som vi måste vårda och utveckla.
I varumärkesstrategin för Vellinge kommun fastställs att ”Vi vill vara det främsta
alternativet för boende, besökare, företagsetableringar och medarbetare”. Ur detta
plockades tre kärnvärden fram för Vellinge kommun: Kvalitet, attraktivitet och
upplevelser. Alla kärnvärden förpliktigar och ska genomsyra arbetet i kommunen inom
alla områden. I varumärkesstrategin framkom att just naturen är det i kommunen som
uppskattas mest i alla åldrar och av både boende och besökare. Den sammantagna
upplevelsen av slättlandskapet, ljungen, stränderna och havet, tillsammans med den låga
och pittoreska bebyggelsen i de äldre samhällena, associerar många med en utvecklande
livsmiljö. Därför ska naturen fungera som en bärare av de unika värdena skönhet,
rekreation och attraktivitet. Naturen ska med andra ord fungera som en attraktion för
spänning och upplevelse. Det betyder att naturen måste vårdas och utvecklas, den måste
anpassas och göras tillgänglig för alla grupper av människor.
I kommunen finns ett antal årligen återkommande arrangemang. Falsterbo Horse Show
är det i särklass största och lockar varje år närmare 70.000 människor till Falsterbo under
den intensiva vecka det pågår. Flera arrangemang i Vellinge kommun har potential att
utvecklas och växa ytterligare.
Vellinge kommun har ett tätt samarbete med närliggande kommuner såsom MalmöLund. Samtidigt har kommunen egna lokala, starka platsvarumärken. Ett starkt lokalt
platsvarumärke kan utgöra ett mervärde inom marknadsföring för andra mindre kända
orter/produkter/tjänster som kan dra nytta av det.
Arbetet med att utveckla Falsterbo Strandbad till ett natur- och kulturrum är en viktig
beståndsdel i att forma förutsättningarna för en förlängd turistsäsong.
Ideella föreningar och lokala opinionsbildare också är viktiga samverkanspartners.
Samarbete är nödvändigt för framgång och det kan även bidra till minskade kostnader
generellt.
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NULÄGESANALYS
De attraktiva boendemiljöerna, bra livsmöjligheterna, bra skolorna och unika
naturupplevelser som är viktiga komponenter för att skapa attraktionskraft på näringslivet.
Varje år mäter Svenskt Näringsliv det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner.
Rankingen bygger på enkätsvar från över 30 000 företagare i hela Sverige. Vellinge har
senaste åren fått topp placering i 2013 års ranking hamnade Vellinge på en femte plats i
hela Sverige och första plats i Skåne.
I Vellinge kommun finns ett dynamiskt och diversifierat näringsliv med över 4000
företag. Av bild framgår procentuell fördelning av branscher jämfört med hela Skåne:

Av de 4000 företagen har 70 % inga anställda personer i sin verksamhet. Näringslivet i
kommunen kännetecknas av en stor bredd med blandade näringsgrenar. Tyngdpunkten
ligger på små företag och inom näringsgrenen företagstjänster. Handel och service
tillsammans med besöksnäringen är också tunga branscher.
Företagstjänster är den bransch som är störst i kommunen med drygt 1 000 företag.
Handelsbranschen är näst största bransch med runt 700 företag följt av jordbruks- och
byggföretag med vardera drygt 300 företag. Kvinnor och män driver företag i alla
branscher, men i olika omfattning. Tjänsteföretagande är vanligast bland både kvinnor
och män, samtidigt som företagandet är lika könsuppdelat som arbetsmarknaden.
(Tillväxtverket)
Siffror från SCB visar att det finns skillnader i vilken typ av företagsform kvinnor och
män driver företag. 40 % av de som driver enskild firma är kvinnor och 60 % män, och
bland företagare i aktiebolag är 27 % kvinnor och 73 % män. I de aktiebolag som finns
i kommunen finns en tydlig mansdominans på ledande positioner, med 82 % män som
VD:ar (Bolagsverket)
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Procentuell fördelning juridiska företagsformer
Vellinge kommun jämfört med hela Skåne
Vellinge
Övrigt
Handels- & Kommanditbolag

Skåne

9%
5%

Enskild näringsverksamhet

47%

Aktiebolag

39%

Geografisk fördelning företag i Vellinge
kommun
3%
Höllviken
34%
21%

42%

Falsterbo-Skanör
Vellinge
Övriga
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Antal anställda per företag
I Vellinge finns det många ensamföretagare vilket framgår av det genomsnittliga antal
anställda per företag, se bild nedan.
De branscher som har genomsnittlig flest anställda är byggverksamhet med 3,5
genomsnittligt anställda/företag, Tillverkning med 2,9 anställda/företag och Utbildning
2,8 anställda/per företag.

Antal anställda

Genomsnittliga antal anställda per bransch i Vellinge
kommun
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Nya företag
Nyföretagandet ökar stadigt i Vellinge kommun och 2011 startades det 262 företag, 2012
startades 277 företag och från perioden september 2013 till september 2014 har det
tillkommit ytterligare 295 företag. Flest nyregistrerade företag är inom företagstjänster,
därefter inom handel och inom byggverksamhet.
Vellinge är den kommun i Skåne där flest företag startas, och ligger på femte plats i
Sverige 2016. I Skåne som helhet står kvinnor för ungefär 31 % av nyföretagandet
(Tillväxtanalys)

Geografiska läget
Vellinge kommun är en del av Greater Copenhagen och Öresundsregionen som är en
tillväxtregion med stor utvecklingspotential. Då Vellinge kommun är en av flera
kommuner som räknas till denna region så ligger det i sakens natur att Vellinge kommun
inte ensamt kan ta ansvaret för att utveckla regionen som helhet utan det är ett arbete som
bedrivs gemensamt av samtliga kommuner i regionen.
Vellinge kommun ingår i ett samarbete med Malmö-Lund regionen där vi tillsammans
arbetar med marknadsföring av regionen för att gemensamt visa på fördelarna med att
etablera företag här.
Något som ytterligare bidrar till att stärka Öresundsregionen är Forskningsanläggningarna European Spallation Source (ESS) och MAX IV utanför Lund vilka
kommer att öppna nya möjligheter inom ett flertal områden som t.ex. hälso-, miljö-,
energi-, klimat-, medicin-, materialvetenskap samt läkemedel. Att etablera sig i Vellinge
kommun ska i detta sammanhang ses som ett självklart val för nya företag.
Genom samverkansprojekt får entreprenörer i kommunen chans att ta tillvara de
möjligheter som etableringen av dessa forskningsanläggningar och regionen ger.
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Kommunens roll och nätverk
Kommunens roll är att samordna, inspirera och initiera. Samt att stimulera och skapa
förutsättningar för företagande. Även att se till att den kommunala servicen gentemot
företag är tillgänglig och tillfredställande.
Om man bortser från den kontakt som Vellinge kommun har med företag i olika
tillståndsärenden, så sker kontakten mellan kommunen och näringslivet främst via de
olika företagsföreningarna och nätverk som finns i kommunen.
Exempel på föreningar och nätverk
•
•
•
•
•
•
•
•

Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp (VFFG)
GRID (Nätverk för kvinnliga företagare bosatta och verksamma i Vellinge
kommun)
Företagarna Vellinge
Nyföretagarcentrum
LRF
Skanör Falsterbo centrumförening
Vellinge centrumförening
Handelsplats Höllviken

Samarbeten direkt kopplat till turism och besöksnäring
”Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkonsumtionen. Turism omfattar
människors aktiviteter när de reser till och vistas på andra platser utanför sin vanliga
omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” (FN:s definition).
Turismen är en av de viktigaste näringarna att utveckla för att skapa arbetstillfällen och
ökad tillväxt. I Nationell strategi för svensk besöksnäring framkommer att Sverige har en
mycket stor potential att utvecklas som besöksland. Det mesta pekar på att den
internationella turismen fortsätter att växa kraftfullt, och professionaliseringen av
näringen i termer av företagande, finansiering och lönsamhet bara är i början av en
kommande utvecklingsprocess. Med strategiskt fokus, en offensiv satsning och god
samverkan mellan näringens aktörer, privata och offentliga, finns goda chanser att skörda
stora framgångar.
Det huvudsakliga arbetet med besöksnäringsrelaterade frågor ligger hos respektive
kommun, men kommuner/regioner samverkar inom utvalda insatsområden.
Här nedan följer de största samarbetspartnerna för Vellinge Kommun.
VisitSweden
VisitSweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra
varumärket Sverige, svenska destinationer och upplevelser internationellt. Visit Sweden
har visat intresse för att sälja fågel- och vikingaprodukter i Vellinge kommun genom
deras kanaler, så snart de är exportmogna.
Tourism in Skåne
Skånes officiella marknadsbolag, Tourism in Skåne AB, leder utvecklingen av
varumärket Skåne med mål att Skåne ska bli det starkaste destinationsvarumärket i
Sverige. Tourism in Skåne ägs av Business Region Skåne AB, som i sin tur ägs av
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Region Skåne (85%) och Kommunförbundet Skåne (15%). Skåne är ett mycket starkt
varumärke i sig – inte minst inom turismområdet - och Vellinge kommun är en del av
detta varumärke. Totalt består Skåne av 33 kommuner. Utifrån den strategiska planen
för turism- och besöksnäringen i Skåne år 2020, ”Så får vi turismen i Skåne att växa!”,
ska Tourism in Skånes långsiktiga arbete inriktas på fyra strategiska fokusområden
fram till 2020;
• Partnerskap och samarbeten
• Destinationsutveckling
• Tillgänglighet och tillgängliggörande
• Marknadsföring och försäljning
Flera av de satsningar som ska göras under ovanstående rubriker i ”Så får vi turismen i
Skåne att växa!” överensstämmer med de satsningar som planeras i Vellinge kommun.
För Vellinge kommuns del handlar samarbetet med Tourism in Skåne mycket om
exportmogna, säljbara produkter/upplevelser. Kommunerna samarbetar här genom olika
säljkanaler för att lättare komma ut på marknaden med sina produkter/upplevelser.
Med en exportmogen produkt avses hela servicekedjan inom ett upplevelsepaket. Det
handlar om att erbjuda information på minst ett språk förutom svenska, danska och norska
i olika säljkanaler, värdskap och marknadsföring. Det handlar också om att genomgående
hålla en hög kvalitet på produkt och/eller tjänst, vilket inkluderar hållbarhet.
Malmö-Lundregionen
Malmö/Lundregionen har ett chefsnätverk inom turism och besöksnäring. Där möts
berörda aktörer regelbundet kring samverkan och informationsutbyte.
Wonderful Copenhagen
Wonderful Copenhagen, ofta förkortat till WOCO, är en nätverksorganisation som
arbetar för att främja och utveckla affärs- och semesterturism i Region Huvudstaden.
Vellinge kommun samarbetar med WOCO främst kring utveckling inom segmentet
vikingar.
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STRATEGI
För att bli Sveriges bästa näringslivskommun år 2020 och att fram till år 2025
ytterligare stärka denna position har 8 strategiska mål med tillhörande fokusområden
definierats. Det är dock viktigt att nämna att dessa aktiviteter inte enbart ligger på
näringslivs- och turiststrategens ansvar att genomföra utan ofta sker i samarbete med
andra tjänstemän eller aktörer som till exempel företagsföreningar.

Mål 1; Stärka det befintliga näringslivet
I Vellinge kommun finns ett dynamiskt och diversifierat näringsliv med över fyratusen
företag. Kommunen ska göra vad den kan för att ge företagen rätt förutsättningar för
etablering och utveckling.
Fokusområden;
Helpdesk/hub

Genom att förenkla och effektivisera processer skapas en snabbare
ärendehantering för företag som vill t.ex. etablera sig i kommunen, söka olika
tillstånd, expandera eller få rådgivning. Det ska vara enkelt för en företagare att
komma i kontakt med kommunen via kommunens digitala ”helpdesk” för
företagare. Företagen ska få ett kunnigt och positivt bemötande, information,
rådgivning och rättssäker myndighetsutövning.
Vellinge kommun ska skapa en digital mötesplats. Det tidigare begreppet ”En
väg in” ska utvecklas vidare i samverkan mellan Vellinge kommuns
näringslivsstrateg, Vellinge Direkt och kommunens IT- och
kommunikationsavdelning.
Strukturerna för ett e-formulär är utarbetade och kommer att läggas ut på
hemsidan under 2016. Detta ska hjälpa, underlätta och förenkla för företagen i
sin kontakt med kommunen i olika ärenden och tillståndsprocesser. Det kommer
också att ge en tydlig bild av hur processerna fungerar och lotsa företagen till
rätt enhet. Tanken med hela den digitala strukturen är att den ska vara flexibel
och kunna utvecklas i takt med den digitala utvecklingen i samhället och lätt
kunna byggas ut till en mer avancerad digital plattform. Tanken är att man ska
kunna få hjälp både vid mer komplexa ärenden, exempelvis frågor som rör
kommunala tillstånd, hjälp att hitta rätt blanketter, samordning av kontakter med
olika enheter men också att man ska kunna följa sitt ärende genom hela
ärendeprocessen.
Det ska även läggas ut en samling av ofta ställda frågor och svar, ”frequently
asked questions” (FAQ) om t.ex. hur man söker olika tillstånd på kommunens
webb. Det ska vara enkelt och tydligt att hitta tips och råd på Vellinge kommuns
webb.
Målet är att serva det befintliga näringslivet med snabb information och hjälp.
Kommunen skall erbjuda ett brett utbud av information som rör alltifrån
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bygglov, tillstånd, tomter till näringslivsfrukostar. Snabb och enkel information
och ärendehantering genom en digital helpdesk med enkel och tydlig navigering.
På den digitala företagstjänsten ska också finnas information om vilka offentliga
stöd man som företagare kan söka. Det är en snårig djungel att hitta offentliga
stöd för företag. Ett offentligt stöd från Vinnova, Tillväxtverket, någon av
Nordisk Ministerrådets institutioner etc. kan vara det som får en entreprenörs
eller innovatörs idé att lyfta.
Som en del av denna helpdesk behövs personliga kontakter mellan företagarna
som gör det möjligt att se behov och styrkor hos aktörerna och kan därmed
stimulera till strategiska samarbeten. Det är med andra ord viktigt med att
samspel mellan den digitala utvecklingen/servicen till företagare och det
personliga mötet.
Aktiviteter
2016 Påbörja utveckling av digitalt kalendarium för företagare på

www.vellinge.se/naringsliv
2017 Utveckla en digital mötesplats på www.vellinge.se/naringsliv där
företagare kan ställa frågor och hitta snabba svar

Marknadsråd, näringslivsråd och turistråd

Kommunen ska arbeta genom marknadsrådet bestående av kommunala
tjänstemän inom professionerna brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse,
serveringstillstånd, miljö- och hälsotillstånd samt livsmedel. Sammankallande i
denna grupp är kommunens näringslivsstrateg. Näringslivsstrategen har sedan
tät kontakt med företagen och samlar case som tas upp i denna grupp.
Kommunikationen mellan kommunen och näringslivet kan eventuellt ske genom
en chattfunktion där frågor kan ställas eller via andra digitala forum.
Utveckla det befintliga näringslivsrådet bestående av de lokala
företagsföreningarna och centrumföreningarna som möts med jämna mellanrum
för samsyn, samordning samt att effektivisera och samverka. Även här är
näringslivsstrategen sammankallande.
Kommunen ska utveckla näringslivsrådet med fler aktörer och hitta en gångbar
modell för detta. Det ska finnas representant från varje företagsförening,
representant från olika företagsorganisationer, representant från
centrumutveckling, politiker, tjänstemän samt ytterligare företagare för att få en
jämn fördelning av bransch, företagsstorlek och könsfördelning. Ambitionen bör
vara att sammanträda en gång per kvartal.
Näringslivsrådets roll är att vara rådgivande kring näringslivsutvecklingen i
Kommunen. Nulägesanalyser är ett viktigt inslag för att få en gemensam bild av
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nuläget. Rådet är en viktig part, där frågor vid behov tas med till respektive
nätverk för återkoppling i näringslivsrådet.
Ett turistråd bestående av representanter från turistnäringen samt
centrumföreningarna ska etableras och de ska liksom näringslivsrådet mötas
med jämna mellanrum för samsyn, samordning samt att effektivisera och
samverka. Även här är näringslivsstrategen sammankallande.
Aktiviteter

2016 Sammankalla till marknadsråd, näringslivsråd och turistråd och mötas
regelbundet.
Dialog med företagen

En god dialog mellan kommunen och företagarna påverkar företagsklimatet i
mycket stor grad. Efter djupintervjuer med lokala företagare, diskussion i
näringslivsrådet, dialog med företagsföreningar, studiebesök på andra
näringslivsenheter, står det klart att Vellinge kommun bör arbeta vidare med att
ytterligare förbättra sin kommunikation med näringslivet. Kommunen behöver
skapa strukturer för kontinuerliga dialoger och möten.
Att kommunen huvudsakligen kommunicerar via företagsföreningarna är
bristfälligt eftersom kommunen inte når ut till samtliga företag i kommunen utan
endast ett begränsat antal företag. Företagarna saknar idag naturliga mötesplatser
där de kan träffas och utbyta erfarenheter för att bli stärkta i sitt företagande.
Näringslivsfrukostar som genomförs ett par gånger per år bör fortsätta och
utvecklas. Näringslivsfrukostens innehåll ska bestå av olika aktuella tema, där
företagarna ges möjlighet att diskutera idéer samt utbyta erfarenheter företagen
och kommunen emellan.
Vidare ska kommunen genomföra ett antal företagsbesök varje år för att komma
närmare företagen, möta dem i vardagen, lära känna deras verksamhet och skapa
relation. Synliggör företagsbesöken på vår webb.
Den årliga företagsmässan och Stjärnkväll och innovationsveckan tillsammans
med företagsföreningarna fortsätter och formerna kan utvecklas ytterligare.
Ett önskemål från näringslivet är att kommunen ser över möjligheten att skapa
ett digitalt kalendarium där företagsföreningar själva kan lägga in sina
evenemang, samt en arena för virtuell dialog mellan företagare och mellan
kommunen och företagare. Här kan man ge tips och råd till varandra och
uppdatera varandra om arrangemang som är på gång. Detta kan även vara ett
forum där man kan få hjälp och vägledning av varandra och kommunen i hur
man hittar offentliga företagsstöd som till exempel, Tillväxtverket, Vinnova,
Innovation Skåne etc.

12 (29)

2016-08-11

Aktiviteter

2016-2020 Genomföra 4 företagsbesök per år tillsammans med kommunledning,
därutöver genomför näringslivsstrateg ytterligare företagsbesök.
2016-2020 Genomföra och utveckla 4 företagsfrukostar per år samt initiera
events som t.ex.. företagsmässa, Stjärnkväll och innovationsvecka.
2016-2020 Kontinuerliga möten mellan kommunens representanter och
företagare genom företagsbesök samt deltagande på nätverkande arrangemang
som frukostar och liknande
Digital informationsspridning till företagen

Vi ämnar stärka vårt engagemang på sociala medier som till exempel linkedIn,
Facebook och andra sociala medier. Här kan viktig information spridas snabbt
och denna arena kan även användas för att lyfta upp successtorys med företag
från Vellinge kommun som lyckats väl.
Digitalisera inbjudningar till arrangemang, samt påminnelser om dessa i samma
digitala verktyg. Kommunen ska öka företagens kännedom om den service och
de tjänster som kommunen tillhandahåller. Detta skall ske genom att sträva efter
att digitalisera utskick, annonser och artiklar, men även genom den helpdesk
som talats om tidigare i detta dokument samt genom ökat användande av
digitala plattformar, användande av automatiserad epostmarknadsföring i
utskick av information. Goda exempel finns hos andra kommuner då detta är ett
utbrett sätt att få ut information på.
Digital information ska skickas ut till företagen löpande med information om
vad som är på gång, tips om föreläsningar, nätverksskapande möten,
centrumutvecklingsprojekt, information om kommunens olika tjänster/service
till företagare och information om aktuella upphandlingar. Informationen ska
även publiceras på näringslivsdelen av kommunens webbplats. Aktiviteter för
digital informationsspridning är föreslagna i den digitala agendan, där finns även
en kalkyl för effektiviseringsvinster.
Aktiviteter

2016 Börja använda sociala medier som t.ex.. Facebook och Linkedin för att
sprida information angående näringsliv och turism
2016 Börja använda automatiserad epostmarknadsföring i utskick av
information
Kompetensförsörjning

För att hjälpa våra befintliga företag att växa av egen kraft bör kommunen på
sikt se över möjligheten att skapa olika nätverk, mötesplatser och
kompetensutveckling i samarbete med olika aktörer samt utveckla mentorskap.
Första steg i tillväxt är att företagare får hjälp med en strategisk inventering av
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sin verksamhet och coachning i att utveckla sin verksamhet. Nästa steg är att
hitta utvecklingsområden med hjälp av en mentor och ett nätverk som en
mötesplats för erfarenhetsutbyte i samråd med företagsföreningar och andra
aktörer.
Skapa cluster med likasinnade företag för att stimulera samarbete och
utveckling.
Detta kan hjälpa småföretagare till att lämna sina egna lokaler eller hemmet och
flytta till gemensamma lokaler/hubbar och kommunens attraktionskraft kan öka.
Kommunen vill också initiera årliga föreläsningar inom områdena ekonomi,
juridik och EU-kunskap etc. för att höja kompetensnivån och attraktionskraften.
Detta bör ske i samarbete med de befintliga företagsföreningarna.

Företagshus, inkubator och flexibla arbetsplatser

Företagshus med dels fasta arbetsplatser att hyra men också möjlighet till
flexibla arbetsplatser att hyra för en dag. Där bör även faciliteter som
konferensrum, ”fikarum”, nätverk och utskriftsmöjligheter finnas. I samtal med
såväl nya företag som Nyföretagarcentrum har behovet av en inkubator lyfts
upp.
Detta är inget som kommunen bör äga eller driva i egen regi men däremot
initiera, göra möjligt genom att vara behjälplig med mark etc. och vara
samtalspart i.
Aktiviteter

2017 Påbörja arbetet för uppstart av inkubatorverksamhet
2018-2020 Vara behjälplig i processen i uppstarten av en företagsinkubator

Tillgänglig mark

I kommunen finns en stor andel småföretag som väl kan integreras med bostadsoch centrumbebyggelse. Genom att planera för en blandad bebyggelse ges
utrymme för flexibilitet och förändringar över tid så att näringslivets olika behov
kan mötas på bästa sätt. Genom att dra fördel av kommunens goda kollektiva
trafikläge kan attraktiva lägen för kunskapsintensiva verksamheter skapas i mer
centrala lägen nära regional kollektivtrafik för att locka arbetskraft. Sådana
lägen är exempelvis Vellinge tätort men också Västra Ingelstad och Östra
Grevie med sina pågatågsstationer. Verksamheter som inte är störande kan och
bör integreras i tätorterna. På så sätt blir våra tätorter livaktiga under en större
del av dygnet.
Kommunen behöver också kunna erbjuda attraktiva verksamhetsområden med
god tillgång till infrastruktur för företag som behöver expandera och för att
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kunna locka nya företag att vilja etablera sig i kommunen. I södra delen av
Vellinge finns ett sådant område, en företagspark med en tydlig gestaltning av
såväl gator och byggnader. Förutom ett par tomter i företagsparken finns väldigt
lite kommunal mark för den här typen av större verksamheter.
I översiktsplanen finns ca 80 hektar mark för verksamheter t.o.m. år 2030. Av
denna mark äger kommunen knappt 20 hektar. Fördelningen är ca 3 hektar i
Skanör, ca 13,5 hektar i Vellinge och ca 3 hektar i Höllviken. En liten andel av
marken är planlagd så här finns ett behov av att planlägga mark för
verksamheter i enlighet med översiktsplanen.
Kommunen har i översiktsplanen tagit tydlig ställning till att inte satsa och
planera för etablering av stora externa handelscentrum eller av stora externa
logistikcentrum, utan istället eftersträva en småskalighet och ett brett varierat
utbud av olika typer av verksamheter, service och handel, helst med en lokal
förankring.
Kommunen bör verka för en etablering av ett kontorshotell eller någon slags
flexibel arbetsplats för egenföretagare. Samt inkubatorverksamhet. Flexibel
arbetsplats är ett billigare alternativ för företagare då de kan komma när de
behöver och ta en ledig arbetsplats, där ingår även mötesrumsmöjligheter,
trådlöst snabbt nätverk, utskriftsmöjligheter till rimlig kostnad samt
arbetsplatsmiljö som har ett stort värde för egenföretagare

Aktiviteter

2016-2020 Arbeta aktivt för nya etableringar utifrån översiktsplanen.
2017-2020 Utveckla Södra industribyn i Vellinge till en större företagspark.
2017 Synliggöra kommersiella lokaler på www.vellinge.se/naringsliv samt på
Invest in Skånes hemsida. Det ska vara enkelt att hitta vilka lokaler som är
lediga oavsett ägare. Gör lokalerna enkelt sökbara via vår webbplats.

Mål 2; Attrahera nya företag
Nya företag är viktiga för kommunens tillväxt. Nyföretagande ökar ständigt i
Vellinge kommun. Vellinge kommun ska fortsätta att skapa och utveckla
stödstrukturer för nya företag och verka för ökat nyföretagande bland både
kvinnor och män.
Fokusområden;
Samarbete med Invest in Skåne

Identifiera de områden som gör oss till en attraktiv etableringskommun och
jobba fram ett etableringspaket som kan erbjudas till de företag som etablerar
sig.
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Vidare även synliggöra på Invest in Skånes digitala plattform när kommunen har
någon mark eller lokal ute till förfogande.
Aktiviteter

2017 Synliggöra tillgänglig mark och lokaler på Invest in Skånes hemsida
Nyföretagarcentrum Öresund

Det är i den första nystartstiden som företag behöver stöd, hjälp och rådgivning
från kommunen. Idag ges alla kommunens företag möjlighet till kostnadsfria
företagsrådgivning genom vårt samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund.
Kommunen ska fortsätta att vidareutveckla samarbete med Nyföretagarcentrum
Öresund.
Aktiviteter

2016-2020 Aktivt deltagande i Nyföretagarcentrums aktiviteter såsom styrelse
och Club Eget
2017-2020Vara behjälplig i ett närmare samarbete mellan Nyföretagarcentrum
och skolan i form av coaching och mentorskap.

Greater Copenhagen

Vara en aktiv del i de initiativ Greater Copenhagen har på området med visionen
att regionen ska vara mer attraktiv för investerare, utländska företag, talanger
och turister.
Ta del och dra nytta av One-Point Entry som är Greater Copenhagens
gemensamma
mottagningsenhet vid utländska delegationsbesök. Enheten koordinerar
delegationsbesök till hela Greater Copenhagen och introducerar delegationerna
för regionens kompetenser, organisationer och destinationer.
Aktiviteter

2016-2020 Ta aktiv del i samarbete Greater Copenhegen genom att delta i
möten och de kommittéer som finns tillgängliga
2018 – 2020 Ta emot minst ett utländskt delegationsbesök per år genom OnePoint Entry
Inkubator

För att underlätta för entreprenörer att starta nya företag och att även finnas kvar
även efter några år, så bör inkubatorer startas. Detta är något som ska
uppmuntras och stimuleras till av kommunen.
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Aktiviteter

2017 Påbörja arbetet för uppstart av inkubatorverksamhet
2018-2020 Vara behjälplig i processen i uppstarten av en företagsinkubator
Information till nya företag

Vellinge kommun ska tillhandahålla god information till nya företag. Det bör
finnas information om vilken företagsservice som kommunen ger och vilka
stödstrukturer det finns för nya företag. Detta ska finnas tillgängligt via den
digitala helpdesken men även kunna ges vid personliga möten. Vidare ska
kommunen bjuda in samtliga nya företag till en nyföretagarträff en gång per år
för att presentera kommunens service till företagen och lära känna varandra. Där
deltar även Nyföretagarcentrum och andra relevanta myndigheter t.ex..
skattemyndigheten. Vid dessa nyföretagardagar kommer även Ung
företagsamhetföretagen (UF) från gymnasieskolan att bjudas in.
Till nyföretagarcentrums rådgivning välkomnas alla som är intresserade av att
starta företag, inte företag som redan startat i första hand, även om även de är
välkomna de första tre åren.
Aktiviteter
2017 Utveckla digital information i form av helpdesk/”en väg in”
2016-2020 Nyföretagarträff 1 gång/år
Mål 3; Synas i omvärlden
Då Vellinge Kommun vill vara noga med sitt varumärke och profilering är det
viktigt att se över hur man syns i och relaterar till omvärlden.
Fokusområden;

Stärka det regionala, nationella, nordiska och internationella samarbetet.
Detta bör ske genom ett effektivt och målmedvetet deltagande i arrangemang
som t.ex.. Skåne Innovation Week, Almedalen, Nordiska och Europeiska
sammankomster.
Att ha ett aktivt deltagande i samarbetet kring Malmö-Lundregionen, både i
relation till kommunens näringsliv, men även i det turistchefsnätverket som
möts regelbundet.
Att delta i samarbetet kring Greater Copenhagen och utnyttja fördelarna av det
varumärket. Trots att Vellinge kommun på grund av sin storlek inte har någon
ordinarie plats i dess kommittéer så kan vägar till inflytande hittas genom
spetskompetens och engagemang.
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Greater Copenhagen samarbetet satsar på gemensamma strategiska
näringsinsatser där Ramvillkoren för innovation och företagande är avgörande
om Greater Copenhagen ska bli en ännu starkare tillväxtregion. Gemensamma
strategiska näringslivsinsatser ska säkra de bästa möjliga villkoren för
näringslivet. Om Vellinge kommun tar rygg på denna strategiska satsning kan
man dra nytta av denna tillväxt.
Aktiviteter
2016-2020 Finnas med och representera Vellinge där detta är ekonomiskt och
tidsmässigt motiverat

Press och media

Stärka vårt engagemang på sociala medier som till exempel linkedin, Facebook
etc. Här sprids viktig information snabbt och denna arena kan även användas för
att lyfta upp successtorys med företag från kommunen som lyckats
Tipsa pressen om successtorys i kommunen, t.ex.. 8till5, dagens industri etc.
Se till att bra saker som sker i Kommunen kopplat till Näringsliv och Turism
blir känt regionalt, nationellt och internationellt.
Kommunens företagsbesök bör också synliggöras på kommunens hemsida.
Aktiviteter
2016-2020 Lyft upp företag som lyckas på www.vellinge.se/naringsliv
2016-2020 Tipsa pressen om successtorys i kommunen, t.ex.. 8till5, dagens
industri etc
Bemanna kommunens företagsträffar strategiskt

Bjud in strategska personer att delta i arrangemang som dels ger vital input men
också ”sprider ordet” om näringslivet i Vellinge Kommun. Till exempel har till
näringslivsfrukosten under våren 2016 bjudits in både media, Region Skåne,
Innovation Skåne, Almi, Vinnova och Invest in Skåne, Handelskammaren och
Svenskt näringsliv för att sprida vad som sker i Vellinge även utanför
kommunen.
2016-2020 Fortsätta att bjuda in strategiskt viktiga personer till träffar och
sammankomster för att öka servicen och nätverket för kommunens företagare

Mål 4; Koppla samman de nyanlända i kommunen med företagare och
skapa förutsättningar för anställning
Det finns idag en skillnad i sysselsättningsgraden i Sverige mellan inrikes och
utrikes födda, då sysselsättningsgraden är 14 procent lägre för utrikesfödda
jämfört med inrikes födda (Svenskt Näringsliv nov 2015). Samtidigt är
sysselsättningsnivån bland utrikesfödda kvinnor lägre än bland utrikesfödda
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män. En viktig faktor bakom en välfungerande integrationsprocess är hur lång
tid det tar för en nyanländ att komma i arbete. Eftersom arbete är en så viktig
förutsättning behövs särskilda insatser där såväl kommunen, arbetsförmedlingen
som det lokala näringslivet är viktiga parter. För att skapa förutsättningar för
anställning behövs ett antal åtgärder vidtas.
Fokusområden;

Advisory board

Det har startats ett Advisory board som syftar till att skapa ett forum för ett nära
samarbete mellan kommun och näringsliv för att hitta snabbare vägar till
etablering för de nyanlända. Inom detta råds ramar vill vi kartlägga
kompetenser, intressen och behov hos nyanlända som presenteras för Advisory
board för att matcha med de behov som finns inom näringslivet.
Planen är att genom Advisory boards nätverk och kompetens hitta och skapa
ingångar till arbets- och praktikplatser samt att hitta former och förutsättningar
för validering av kunskap och utbildning.
Aktiviteter
2016-2020 Samarbeta med Advisory board om matchning av företagare och
nyanlända
2017 Hitta former för validering av kunskaper inom samarbetet med Advisory
board
Samarbete med näringslivet

Vi vill stimulera till samarbete mellan företagare och andra berörda myndigheter
som t.ex. arbetsförmedlingen och migrationsverket men även stimulera till
aktiviteter liknande näringslivsupproret som är initiativ burna av näringslivet
själva men som kommunen kan inspirera till.
Det är också viktigt att med ett väl utarbetat samarbete mellan ansvariga för
frågan internt inom kommunen.
Samt att genom goda kontakter med näringslivet skapa nätverk som underlättar
för arbetssökande och att möjlighet ges till praktikplatser för att de nyanlända
ska komma i kontakt med arbetsplatser och skapa ett eget kontaktnät. Att hitta
praktikplatser som ger upphov till möte med näringsliv och skapar intresse för
vidareutbildning hos de nyanlända.
Aktiviteter
2016 Bjuda in Kommunens 20 största företag för ett sammarbetssamtal om hur
de själva ser att de kan bidra till att skapa förutsättningar för anställning av de
nyanlända. Att hitta nya samarbetsformer och modeller med lokala företag för
att underlätta integrationsprocessen
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Mål 5; Levande och blomstrande centrum
Centrumutvecklingsarbetet fortsätter att skapa bättre förutsättningarna för
handel, service och tjänster samt tillväxt i kommunen. Centrumen är levande
och aktiva mötesplatser som attraherar alla åldrar året runt. Ett långsiktigt
strategiskt arbete med aktiviteter och utbud kopplat till centrumens unika
karaktär är nödvändigt.
Det finns samverkansorganisationer (kommun, fastighetsägare, näringsliv) på de
tre prioriterade orterna som arbetar med centrumutvecklingsfrågor. Dessa är
Cerntrumföreningen Vellinge, Centrumföreningen Skanör Falsterbo och
Handelsplats Höllviken. Kommunen är delaktig och engagerad som en av tre
parter.
Fokusområden;

Utveckla centrumföreningarna
All framgångsrik samverkan skapas genom att man tillsammans sätter upp en
gemensam vision och gemensamma mål. Kommunen ska stimulera till
samarbete mellan de olika centrumföreningarna och verka för att i möjligaste
mån effektivisera arbetet genom samarbete föreningarna emellan.
Kommunen ska i samråd med centrumföreningarna hitta unikiteten i varje ort
som gör det lättare att renodla aktiviteter och sträva mot att identifiera två
aktiviteter per år och ort som präglas av ortens karaktär.
Aktiviteter
2016-2020 Skapa samsyn i centrumutvecklingsarbetet mellan privat och
offentlig verksamhet och öka förståelsen för varandras verksamheter och olika
grundvärderingar. Hjälpa de olika aktörerna i kommunens orter att samverka
mot gemensamma mål, för att utveckla våra centrum tillsammans.
Skyltning

Skapa goda förutsättningar för handeln genom ett väl fungerande internt
samarbete kopplat till skyltning. I detta samarbete bör Tillväxt-, Miljö och
byggavdelningen, IT- och kommunikationsavdelningen ingå.
Aktiviteter
2016 Delta i det interna arbetet i kommunen för arbeta fram ett förslag på
hantering av skyltfrågor.
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Mål 6; verka för ett jämställt företagande
Vellinge kommun ska verka för ett jämställt företagande. Tillväxtverket har
slagit fast att bättre förutsättningar för hållbar tillväxt skapas när kompetenser
och erfarenheter hos både kvinnor och män tas tillvara i företagandet.
Utifrån ett jämställdhetsperspektiv på näringslivsfrågor ser vi tydliga mönster.
Kvinnor startar företag i betydligt mindre utsträckning än män gör och står totalt
sett för cirka 30 % av allt företagande i Skåne. (SCB) Kvinnor och män driver
företag i alla branscher, men i olika omfattning. Tjänsteföretagande är vanligast
bland både kvinnor och män, samtidigt som företagandet är lika könsuppdelat
som arbetsmarknaden. (Tillväxtverket) På ledande positioner i aktiebolagen i
kommunen finns en tydlig mansdominans, med 82 % män på VD-posterna och
84 % män bland styrelseordföranden. (Bolagsverket)
Att öka kvinnors företagande och få in fler kvinnor på ledande positioner i
kommunens näringsliv är därmed en stor utvecklingsmöjlighet för kommunen.
Till målet om att verka för ett jämställt företagande hör att
jämställdhetsperspektiv ska genomsyra de näringslivsinsatser som görs i
kommunen. Nyckeltal med koppling till jämställdhet ska identifieras och följas
upp och kommunens statistik ska vara könsuppdelad. Vellinge kommun ska
sträva efter ett jämställt bemötande och service, och arbeta för att allt stöd och
rådgivning präglas av jämställdhet.
Fokusområden;

Jämställdhetsintegrering av näringslivet
Till målet att verka för ett jämställt företagande hör att jämställdhetsperspektiv
ska genomsyra alla de näringslivsinsatser som görs i kommunen. Jämställdhet
ska integreras där beslut fattas och ordinarie arbete bedrivs. Vellinge kommun
ska verka för att uppnå både en jämställd representation, likväl som att
jämställdhetsperspektivet ska prägla de aktiviteter och den verksamhet som
genomförs.
Aktiviteter
2016-2020 Tydligt jämställdhetsperspektiv i alla aktiviteter som genomförs
Jämställd service

Vellinge kommun ska sträva efter ett jämställt bemötande och service, och
arbeta för att allt stöd och all rådgivning ska ske utifrån principer om
jämställdhet. Vellinge kommun ska tillhandahålla service som underlättar för
både kvinnor och män som är företagare att kombinera företagande med
privatlivet.
Aktiviteter
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2016-2020 Tydligt jämställdhetsperspektiv i alla aktiviteter som genomförs
Identifiera nyckeltal
Jämställdhetsarbete måste bedrivas utifrån fakta och kunskap om hur det ser ut.
Nyckeltal och mätmetoder är därför ett viktigt verktyg i kommunens
jämställdhetsarbete och en av nycklarna till att lyckas med sitt
jämställdhetsintegreringsarbete. Det innebär:
- Att nyckeltal med koppling till jämställdhet ska identifieras och följas
upp
- Att kommunens statistik i den mån det går ska vara könsuppdelad.
Det ska göras för att tydligt kunna kartlägga hur det ser ut och följa förändring
över tid. Genom att ha koll på läget och göra verkligheten synlig och tydlig,
skapas möjlighet till förändring och insatser kan planeras utifrån det man vet,
inte det man tror.
Aktiviteter
2016-2020 Där det är möjligt ta fram könsuppdelade siffror i den statistik som
förs
Jämställd kommunikation
Alla som bor och verkar i en kommun har rätt att känna sig inkluderad i den bild
som kommunen förmedlar av kommunen och kommunen har ansvar för att
skildra hela kommunen. Det arbete som sker med att kommunicera Vellinges
näringsliv och näringslivsfrågor, på sociala medier, hemsida, i tryckt material
etc., ska förmedla en jämställd bild av kommunen. Vellinge kommuns
kommunikation ska därigenom vara inkluderande och präglas av att stereotypa
bilder motverkas. I det arbetet finns flertalet goda exempel, inte minst Gävle
kommuns handbok ”Bilder som förändrar världen”, som ger inspiration och
vägledning till en genusmedveten och inkluderande kommunikation. I den finns
en checklista som Vellinge kommun kan använda för att utveckla jämställd
kommunikation.
Aktiviteter
2016-2020 Tydligt jämställdhetsperspektiv i alla aktiviteter som genomförs
Utbildningsinsatser
Kommunen ska uppmuntra till utbildningsinsatser med fokus på jämställdhet
bedrivs och genomförs gentemot nyckelpersoner, för att öka kunskapsnivån och
därigenom bidra till en grundläggande kunskap och skapa en medvetenhet kring
hur jämställdhet präglar de insatser mot näringslivet som görs i kommunen.
Därigenom skapas möjligheter till att bredda kommunens ägande av frågan och
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att bedriva sina jämställdhetsinsatser på ett insiktsfullt sätt som präglas av
kunskap.
Aktiviteter
2016-2020 Samarbeta med företagsnätverket GRID och delta i deras aktiviteter
Lyfta fram goda exempel
Vellinge kommun ska i sitt kommunikationsmaterial, under näringslivsfrukostar,
event och dylika aktiviteter lyfta fram goda exempel på företagande kvinnor i
Vellinge kommun, som kan verka för att fler kvinnor inspireras till att starta och
driva företag i kommunen. På så sätt kan Vellinge kommun bidra till att bilden
av företagare diversifieras och kvinnor lyfts fram, vilket inte minst är viktigt för
att inspirera fler unga kvinnor att starta och driva företag.
För att inspirera och stimulera Vellinges näringsliv att agera och ta ett ansvar för
jämställdhet, ska kommunen på samma sätt lyfta goda exempel på hur
jämställdhetsarbete bedrivits och kan bedrivas i praktiken i näringslivet.
Aktiviteter
2016-2020 Tydligt jämställdhetsperspektiv i alla aktiviteter som genomförs
Mål 7; samverkan mellan skola och näringsliv
I Vellinge kommun skall det entreprenöriella lärandet genomsyra
undervisningen och det genomförs olika arbetslivs-/näringslivsprojekt på
skolorna. På Sundsgymnasiet ges alla elever möjlighet att starta och driva eget
företag via Ung Företagsamhet.
Fokusområden;
Samarbete mellan skola och kommunens näringslivsstrateg

Under våren 2016 har en plan arbetats fram i samråd mellan skolan och
näringslivsstrateg om supportande roller i hela kedjan från elev till entreprenör.
Denna plan inkluderar även ett nära samarbete med vuxenutbildningen och
Nyföretagarcentrum.
Entreprenörskap finns som individuellt val hos alla elever i gymnasiet. På
ekonomi/idrott, IM och teknik är entreprenörskap och företagande obligatoriskt.
Första året får eleverna vara med i ”Draknästet”. Företag bjuds in och agerar
drakar som eleverna får presentera idéer för. Ur denna process koras sedan en
vinnare
Andra året går eleverna på speed dating med företagare. Sen ska eleverna även
göra en reklamfilm och marknadsföring av UF företagens (3:ornas) idéer
Tredje året går eleverna kursen entreprenörskap och hinner under året starta upp
och även avveckla sitt UF-företag.
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Företagarna i Vellinge ställer upp med mentorer som kan följa eleverna under
denna process men även i att plocka upp idén igen efter skolan och starta ett
riktigt företag. Mentorsmöjligheter finns även via ALMI som tillika förmedlar
uppstartsstöd, lån och en rad andra hjälpmedel i ett uppstartsskede.
Under UF-tiden bjuds eleverna även in till kommunens olika arrangemang som
t.ex.. företagsfrukostar, aktiviteter under Skåne innovation week,
Nyföretagardag, Styrelseutbildning och Innovationstävling etc. Där de har
möjlighet att bygga upp det nätverk de behöver för att ha goda förutsättningar att
lyckas som entreprenörer och innovatörer.

Aktiviteter
2016-2020 Ta en aktiv del i Sundsgymnasiets initiativ inom entreprenörskap.

Digitalisering

Fokusera på områdena entreprenörskap/innovation kopplat till digitalisering i
tätt samarbete med kommunens skolor och lärarutbildningen i Malmö då de
arbetar med en rad projekt på området i samarbete med kommuner. I detta kan
man koppla skolans IT-verksamhet till verkliga tillämpningar för att förbereda
för arbetslivet till exempel hur man analyserar ”big data” och artificiell
intelligens samt hur man använder applikationer som kan effektivisera arbetet
som företagare.
Aktiviteter
2018 Starta samarbete med Malmö Högskola kopplat till digitalisering

Mål 8; Förlänga och förstärka turistsäsongen i Vellinge kommun
Målet är att Vellinge kommun år 2020 har en välutvecklad åretruntturism.
Kommunens starka platsvarumärken med Falsterbo i spetsen är en av de mest
välbesökta storstadsnära destinationerna i Sverige.
Följande målgrupper har identifierats
• Bad- och strandgäster - I kommunen finns de bästa stränderna i södra
Sverige.
• Affärsturister - Trenden är att ha konferenser utanför storstäderna för att
kunna kombinera möten med rekreation och upplevelser.
• Båtturister - Våra gästhamnar har en betydande mängd gästnätter.
• Golfspelare - Kommunen har några av norra Europas finaste golfbanor.
• Fågelturister - Flyttfågelsträcket över Falsterbo är internationellt sett
Vellinges mest unika naturkvalitet.
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•
•

Aktiva naturintresserade - Naturupplevelser av hög klass erbjuds i tio
naturreservat och längs Skåneleden.
Extremsportutövare - Förutsättningarna för vind- och kitesurfing är
mycket goda året om. Falsterbonäset erbjuder bra surfplatser oavsett från
vilket väderstreck det blåser från.

Samarbeten med andra kommuner ska ske på de områden där det är relevant.
Turismutvecklingen kommer att ske tematiskt utifrån dessa reseanledningar;
• Stränderna med bad (sommartid)
• Strandpromenader, sälsafari och bärnstensletning (vinter)
• Golf
• Hästsport
• Fågelskådning
• Unik natur, 10 reservat
• Vikingar
• Vandring, Skåneleden
• Falsterbo strandbad med konsthall, naturum och restaurang

Delmål;
Ökat värdskap inom turismnäringen

Fokus bör ligga på att bygga ett starkt varumärke inom turismområdet utifrån
det starkaste platsvarumärket i kommunen.
Utvecklingen idag är att man varken från turismnäringens eller från kommunens
sida har kontroll över information och den bild som sprids då de globala
plattformarna mer och mer tar över informationsflödet. Turister tar foton,
skriver en kommentar och lägger ut på sociala medier som sprids och skapar en
bild av turistmålet. Den befintliga turistinformationen är viktig men det går inte
att bortse från vikten av att vårt värdskap och ledning i vad turisterna väljer att
fota och skriva och ge för reviews behöver öka. Detta är därför ett viktigt
fokusområde för att skapa det varumärke som Vellinge kommun och
turisnäringen önskar.
De flesta som söker ett turismål idag använder sig av globala plattformar som
t.ex.. TripAdvisor, Lonely Planet och AirBnB. På dessa finns möjlighet för
kommunen och turisnäringen att bygga sitt eget varumärke genom att dels
koppla till den information man vill ska komma ut samt att ta ett värdskap
genom att hjälpa och leda turisterna genom bra turistinformation på plats. Ett
exempel som planeras är fotokartor med utmärkta platser där du kan ta ”selfies”
med någon av de saker vi vill lyfta upp i kommunen. En karta med utmärkta
fotoplatser och på plats finns t.ex. fotspår utmärkta där man kan stå och en skylt
med förslag på hashtag ”bättre utsikter”/”better views” eller liknande. Om denna
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karta dessutom görs digitalt kan turisterna själva fylla på den när de hittar fina
”smultronställen” eller vackra platser som de vill rekommendera.
Aktiviteter

2017 Påbörja arbetet med en fotokarta
2016- 2017 Se över hur kommunens turistattraktioner presenteras i globala
medier som t.ex.. TripAdvisor och Lonely Planet.

Turistinformation
Utveckla Falsterbo Strandbad till ett nav för besöksnäringen. Men med väl
definierade och utrustade informationssatelliter samt digital information.
På Falsterbo Strandbad finns det ett besökscentrum med turistinformation,
konsthall, naturum och shop/restaurang. Naturum Falsterbo är en interaktiv,
dynamisk utställning med analoga och digitala applikationer.
Den nya multifunktionella verksamheten attraherar en större och bredare publik
än hittills. Därmed öppnas möjligheten att få fler besökare till alla verksamheter
snarare än att de dras till enstaka geografiskt spridda attraktioner. Alla
verksamheterna ska tillsammans kontinuerligt utvecklas för att bibehålla
nyhetens behag och attraktivitet.
Guidade turer kommer att utgå från Falsterbo Strandbad. Dessa bygger både på
naturums och på konsthallsverksamheternas kompetenser.
Aktiviteter
2016-2017 Utveckla turistinformationssatelliterna och påbörja digitalisering av
turistinformationen
Destinationsutveckling
När man syftar på en destination, handlar tillgänglighet om turisternas/gästernas
hela upplevelse och möjlighet till användning av destinationen, från hur man
kan söka information om platsen och boka sin resa och upplevelse, till hur man
hittar och reser till och runt på destinationen. Det handlar även om möjligheten
att bo, äta och uppleva saker oavsett funktionsförmåga. Tillgänglighet involverar
många olika aktörer, både internt i kommunen och externt. Vissa frågor är
styrda i regler och lagar på central nivå. Tillgänglighet är därför en av de frågor
som aktörerna har ett gemensamt ansvar för och som måste drivas i strategisk
samverkan.
Kort sagt är tillgänglighet en förutsättning för en destinations utveckling.
I många avseenden är Vellinge kommun en destination med god tillgänglighet.
Kommunen är lätt att nå geografiskt, bland annat genom närheten till
Copenhagen International Airport/Kastrup i Köpenhamn och Malmö Airport
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Sturup. Inom en radie på 10 mil når man en marknad på 3 miljoner invånare. I
vissa andra avseenden finns idag begränsningar gällande tillgänglighet – såsom
möjligheten av snabbt få överblickbar information, tillgången till paketerade
erbjudanden samt möjligheten att övernatta.
Därför bör en översyn av övernattningsmöjligheter i kommunen ske. Samt
möjligheterna för husbilar. Vidare även verka för att Ljunghusens Camping
utvecklas och förbättras. Statistik bör föras över t.ex.. gästnätter, besök och
annat för att se flöden och utveckling.
Det är också viktigt att komma igång med paketerade erbjudanden. Paketering
inom turism är en metod att öka attraktionskraften, t ex genom att kombinera
boenden och aktiviteter.
Aktiviteter
2016 Se över befintliga paketerbjudanden, utveckla nya och marknadsföra
samtliga – t ex genom att se över möjligheten att använda en hemsida för turism
som sedan hänvisar till kommersiella sidor som säljer upplevelsepaket online.
Se exempel på kalmar.com, bastad.com,
Väl utvecklad kulturturism
Vellinge kommun samarbetar med de olika kulturföreningarna och bedriver
därigenom en kulturturistisk verksamhet.
I det rika kulturlivet i kommunen finns en väsentlig utvecklingspotential. Ett
exempel på möjliga attraktioner är kulturhistoriska vandringar – storytelling med eller utan guide. I det ingår bland annat arkitektoniska vandringar,
sillatidsvandringar samt forntidsvandringar. Dessa vandringar kan även ske
virtuellt.
I kommunen finns följande verksamheter, aktiviteter och attraktioner kopplat till
kulturturism:
• naturum
• Falsterbo strandbad
• Sandskulpturtävlingen i Falsterbo
• Gallerier och privata konsthallar
• Foteviken med vikingamarknad och museum
• Bärnstensmuseet i Kämpinge
• Bibliska trädgården i Höllviken
• Falsterbo museum
• Livbåt 416 (från 1800-talet), Skanör
• Brons- och stenålderslandskapet i de östra delarna av kommunen
• Arkeologiska och marinarkeologiska värden i främst Skanör Falsterbo
samt Höllviken/Foteviken
• Arkitektoniska guidningar i Falsterbo och Ljunghusen (Gert Wingårdh,
Alfred Grenander, Josef Frank)
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Aktiviteter
2018 Skapa platser för storytelling av vissa utvalda attraktioner
Event som placerar kommunen på kartan
Vellinge kommun har idag ett antal attraktioner på hög internationell nivå.
Dessa ska vårdas och utvecklas för att behålla sin position och dessutom kunna
växa ytterligare. Ett förslag till eventstrategi arbetades fram under november
2014. I visionen för denna framgår att Vellinge kommun ska vara bland de
ledande, medelstora kommunerna i Sverige när det gäller att attrahera, utveckla
och organisera regionala, nationella och internationella sport-, kultur- och
naturevents.
I eventstrategin framkommer vidare bland annat att följande styrkor gör
Vellinge kommun unikt och ska lyftas fram till exempel genom events:
• Naturen och dess unika strandängar och grunda havsområden
• Havsbaden och sandstränderna med dess unika vattenkvalitet och vita
sand
• Den internationella hästsporten
• Flyttfågelsträcket
• Den goda maten på slätten
• Golfbanorna av links-typ, året runt
• Sillatiden – Näsets medeltida storhetstid
• Kite- och windsurfing
• Vikingar
• Gästhamnarna
Här nedan följer exempel på redan etablerade, större events som hjälper till att
placera Vellinge kommun på kartan:
Falsterbo Horse Show
Varje år besöker upp emot 70.000 människor Falsterbo Horse Show under det
drygt en vecka långa arrangemanget i juli månad. Falsterbo är en av de åtta orter
i Europa som får arrangera en tävling i Superligan. Falsterbo Horse Show står
enskilt för en tredjedel av Vellinge kommuns årliga totala turistomsättning, ca
90 Mkr. Intresset för hästar och hästsport är stort i Vellinge kommun och ska
utvecklas och strategiskt användas i positioneringsarbetet.
Falsterbo Bird Show
Varje höst passerar omkring 500 miljoner flyttfåglar över södra Sverige. Större
delen av dessa passerar Vellinge kommun på sin väg söderut. Falsterbo är en av
de tre bästa platserna att uppleva flyttande fåglar på i Europa och en av de nio
främsta i världen. Särskilt omtalat är sträcket av rovfåglar. Ingen annanstans i
Sverige ser man fler fåglar än under en bra dag vid Falsterbo. Falsterbo Bird
Show är ett internationellt evenemang som genomförs första veckoslutet i
september varje år. FBS är ett miljö- och naturevent med fåglar i fokus.
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Halör Cup
Sedan 1983 arrangeras i maj varje år Nordens största fotbollsturnering för 10åriga pojkar i Höllviken. Halör Cup har därmed satt Höllviken på den svenska
fotbollskartan. Turneringen arrangeras av BK Höllviken, en av kommunens
många föreningar vars engagerade medlemmar i högsta grad bidrar till
kommunens attraktivitet.
Skanör Falsterbo Gran Turismo Show
Redan under 20-talet genomfördes bilutsställningar i Falsterbo och det har sedan
pågått mer eller mindre regelbundet i olika former. Arrangemanget samlar
intressanta bilar från olika tidsåldrar; från äldre klassiker med en intressant
historia, till spännande nyheter. Arrangemanget äger rum i andra halvan av juli
månad varje år.
Sandskulpturtävlingen i Falsterbo
För 33:e gången arrangerades den årliga och populära sandskulpturtävlingen på
Falsterbostranden i slutet av juli 2016. Eventet lockar publik och deltagare från
när och fjärran.
Vikingamarknad i Foteviken
Vikingamarknaden ”Halör marknad” har sitt namn efter den stora marknad som
varje år hölls på platsen för nuvarande Fotevikens Museum. Samtida skrifter
berättar att detta var den största marknaden i Skandinavien för tusen år sedan.
Vikingamarknaden äger rum några dagar i slutet av juni varje år och lockar ofta
fler än 500 vikingar från ca 13 länder och en stor publik. Fotevikens museum
har dessutom aktiviteter varje vecka året runt.
Festival of sacred Arts
Festival arrangerad av Svenska kyrkan i Skanör och Falsterbo där det andliga i
olika konstarter sätts i fokus.
Utöver detta finns många goda exempel på etablerade events i mindre skala
Aktiviteter
2016-2020 Sträva efter att attrahera events som sätter Vellinge på kartan samt bidrar till
året-runt-turism.
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