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1. Tre prioriterade områden
•
•
•

Stimulera nyföretagande och entreprenörskap
Tillväxt i befintligt näringsliv
Företagsetableringar

Stimulera nyföretagande och entreprenörskap
MLR ska vara en motor för nyföretagande och entreprenörskap. Företagen ska uppleva att
företagsklimatet är bra, att det är lätt att göra rätt och att servicenivån är hög.

MLR ska bidra till att nyföretagarrådgivningen i hela MLR genomgående håller hög kvalitet. Med
enhetliga kvalitetskrav på offentligt finansierad nyföretagarrådgivning i MLR står MLRs nystartade
företag bättre rustade inför framtiden. Det stärker förutsättningarna för bolagens långsiktiga
överlevnad.
Ungas intresse för entreprenörskap börjar hemma eller genom aktiviteter i skolan. MLR ska verka för
att fler ungdomar ska få möjlighet att prova på att driva företag och att fler företagsidéer ska bygga på
verkliga samhällsutmaningar. MLR ska utveckla samverkan med Ung Företagsamhet och andra aktörer
som jobbar med unga entreprenörer.

Tillväxt i befintligt näringsliv
MLR ska bidra till att företagen i MLR drar nytta av de många stimulansmedel som det offentliga kan
erbjuda näringslivet, i form av t. ex. internationaliserings- och digitaliseringscheckar. Genom ett nära
samarbete med IUC Syd och Region Skåne vad gäller utlysningar, ska MLR aktivt uppmuntra företag
som uppfyller kriterierna att delta i utvecklingsprogram.
Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är större än tillgången i flera branscher. För att möta behovet
rekryterar allt fler företag internationellt. Ett bra mottagande är avgörande för att kunna behålla den
internationella kompetensen långsiktigt. MLR ska samverka kring utvecklingen av International Citizen
Hub för att för bolagen i ska kunna rekrytera och behålla internationell nyckelkompetens, en
förutsättning för tillväxt.
Industriföretagens behov av arbetskraft ska överbryggas genom insatser som bidrar till att unga väljer
utbildningar som leder till en framtid inom industrin.
Små- och medelstora företag i MLR ska uppmuntras att göra affärer med varandra.

Företagsetableringar
MLR ska verka för att fler företag etablerar sig i MalmöLundregionen. Invest in Skåne och Business
Sweden är strategiska samarbetspartners.
MLR ska öka den egna kompetensen inom proaktiv företagsetablering. Genom att lära av varandra, av
Invest in Skåne och Business Sweden förbättras förutsättningarna för ett proaktivt etableringsarbete på
bred front. Förutsättningarna för gemensam marknadsföring ska undersökas.
MLR ska verka för att gemensamt kunna hantera etableringsförfrågningar via Invest in Skåne eller
Business Sweden med utgångspunkt i företagens unika behov och varje kommuns möjlighet att svara
upp mot dessa. Genom ett samlat erbjudande gällande mark, lokaler, bostäder, skolor etc. upplevs MLR
som en samordnad och attraktiv region.
Företag som behöver flytta ska få hjälp att stanna i MalmöLundregionen. De gemensamma insatserna
ska initieras av den kommun som företaget överväger att flytta från.

2. Effektmål, låg rådighet
• Ökat nyföretagande i MLR
• Ökat antal privata arbetstillfällen i MLR
• Ökad nyttjandegrad i MLR av utlysningar som stimulerar
affärsutveckling

3. Leveransmål, hög rådighet
• Förbättrat företagsklimat
Analysera framgångsfaktorer, dela erfarenheter och metoder

• Verka för gemensam hantering av etableringsförfrågningar
Utveckla metod för gemensam hantering av etableringsförfrågningar via Invest in Skåne

• Näringslivets kompetensförsörjning
Undersöka intresset för medverkan i internationell rekryteringsmässa

• Tillväxt genom offentliga stimulansmedel
Kartlägga andelen beviljade utlysningar som landar i MLR

• Gemensam marknadsföring
Analysera förutsättningarna för gemensam marknadsföring av MLR

Aktiviteter 2019-2020
Aktivitet

Ansvarig

Förfina konceptet och genomföra B2B-mässor för näringslivet i MLR
under 2019 och 2020

Lund och Malmö

Genomföra tre omgångar av Kick-start digitalisering för
Industriföretag, i samverkan med IUC Syd

Lund, Eslöv, Burlöv

Genomföra två internat i syfte att fördjupa den strategiska samverkan
och att utveckla gemensamma arbetsmetoder

Lund och Malmö

Fastställa samverkansområden med Region Skåne

Skurup

Fastställa samverkansområden med IUC Syd
Fastställa samverkansområden med Invest in Skåne, kartläggning av
tillgängligt säljmaterial och metoder

Eslöv

Ta fram ett årshjul över offentliga utlysningar 2019 och 2020 som
näringslivet i MLR kan nyttja i syfte att stärka tillväxten

Svedala

Aktiviteter 2019-2020
Aktivitet

Ansvarig

Genomföra Industrinatten i MalmöLundregionen i samverkan med IUC
Syd

Lund och Malmö

Presentera förutsättningarna för MLR att medverka på internationell
rekryteringsmässa

Burlöv och
Trelleborg

Genomföra dialogmöte med UF kring företagsidéer baserade på verkliga
samhällsutmaningar

Skurup

Ta fram gemensamma kvalitetskrav för den offentligt understödda
nyföretagarrådgivningen i MLR

Staffanstorp

Genomföra studiebesök på International Citizen Hub i Lund

Lund

Analysera förutsättningarna för gemensam marknadsföring av
MalmöLundregionen

Malmö

Aktiviteter 2019-2020
Aktivitet

Ansvarig

Uppdatera kartläggning av respektive kommuns mark- och
exploateringsområden i samverkan med Infrastrukturgruppen

Lomma

Ta fram metod för gemensam hantering av etableringsförfrågningar via
Invest in Skåne och Business Sweden

Trelleborg och
Burlöv
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