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Burlövs kommun är en del av Öresundsregionen. Ett signum för närhet. Det 
är lätt att förflytta sig och korta avstånd. Det är nära till storstäder, till uni-
versitet och högskolor och två flygplatser ligger inom 30 minuters avstånd. 
Etableringarna av ESS och MAXIV i Lund, öppnandet av Lommabanan 2020 
och fyra spår 2023 ger nya förutsättningar för kommunen. Läget och infra-
strukturella projekt är en styrka för kommunen. Burlöv är en stor inpend-
lingskommun med större dagbefolkning än nattbefolkning.

Det finns idag ca 1 280 företag i Burlövs kommun. Bredden är stor inom ett 
spektrum av branscher. Flertalet är mindre företag främst inom handel, ser-
vice och verkstad. Vi har också ett antal stora företag. Handeln sysselsätter 
flest personer i kommunen och därefter kommer tillverkning och utvinning 
samt vård och omsorg. 

De senaste åren har flertalet av Skånes kommuner vuxit. Till stor del beror 
det på en stor inflyttning från utomeuropeiska länder. Befolkningen i Bur-
lövs kommun ökade under perioden 2000–2019 med 4 047 personer (27%) 
till 19 112 personer. Befolkningsstrukturen återspeglas i näringslivet.

Vägen mot ett ökat entreprenörskap
Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under senare år har gjort 
det enklare att hitta arbete som anställd, vilket pressat ner nyföretagandet. 
Antalet nya företag per 1 000 invånare i Burlöv uppgick 2018 till 9,5. Siffran 
kan jämföras med 11,2 företag i Skåne och 10,8 företag i riket. Av de syssel-
satta invånarna i Burlöv hade år 2018 5,2% sin huvudsakliga inkomst som 
företagare. Bryter man ut utlandsfödda är motsvarande siffra 8,1%. (Källa: 
SCB)

Nyföretagsamheten i en kommun definieras av hur många som är aktiva i 
företag (VD-roll, styrelseledamot etc.). Nyföretagsamheten i Burlövs kom-
mun har ökat senare år. Det tillsammans med att antalet utlandsfödda som 
etablerat företag har ökat visar på ett stärkt entreprenöriellt förhållnings-
sätt i kommunen. De valda insatsområdena (avsnitt 3.0) fortsätter stärka 
denna utveckling framöver. 

Bilaga – en kort bakgrund

Företag i kommunen
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Burlöv har en viktig uppgift att vara en kreativ 
mötesplats för de unga i kommunen. Att stärka 
de ungas vilja och entreprenörskap ökar möjlig-
heten för tillväxt i företagen. Under 2020–2022 
sätts ungt entreprenörskap i fokus och är en del 
av insatsområdet, Ökad samverkan mellan skola 
och näringsliv. Näringslivsplanen visar på samver-
kansformer, möjlighet att bygga broar, framtidstro 
och sätter de unga i centrum. Dessa insatser är 
också en central kompetensförsörjningsfråga för 
vår kommun.

Befolknings- och företagsstrukturen i kommunen 
bygger en styrka och skapar goda förutsättningar 
för ett gott företagsklimat och växande entrepre-
nörskap. 
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Viktiga händelser kommande år:
2020-2023 Omvandling  och utveckling av stationsområdet i Åkarp

2021-2025  Kronetorpstaden och Burlöv C utvecklas 5 000 bostäder,                                
      2 skolor och 6 förskolor.

2021-2023 Kvarteret Hanna växer fram vid Burlöv C

2021   Sockerfabriken avvecklar produktionen i Arlöv  

2021   Lommabanan invigs

2021   Burlövs kommuns Vision 2040 fastställs, från  25 000 till 40 000 invånare

2022   Nya Burlövsbadet invigs

2022-2023 Stationstorget växer fram, byggnation  och färdigställande vid Burlöv C

2023   Fyra spår klart, tågtrafik var 7-8:e minut

Nyföretagsamhet
Nyföretagsamma per 1 000 inv.

Sverige, antal nyföretagsamma individer
Sverige, nyföretagsamma kvinnor
Sverige, nyföretagsamma unga
Burlöv, antal nyföretagsamma individer
Burlöv, nyföretagsamma unga
Burlöv, nyföretagsamma kvinnor

Sveriges mest expansiva kommun
2019 erhöll Burlöv utmärkelsen Sveriges mest expansiva kommun. Burlöv 
är den kommun som växt mest under året och tillväxten sticker ut såväl i 
Skåne som nationellt. Tillväxten för med sig en attraktivitet men även utma-
ningar då olika samhällsfunktioner ska utvecklas i samma takt. 

I den kraftiga tillväxten sätts även fokus på företagandet och tillväxtresan 
för Burlövs kommun har bara börjat.

Källa: Svensk Näringsliv
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När vi spanar fram mot ett rikt 
näringsliv och ett gott företags-
klimat i Burlövs kommun kan vi 
således se att kunskap, samver-
kan och inkludering kommer vara 
av stor betydelse.

Vart är vi på väg? - framtidsspaning 
Burlövs kommun står inför stora utbyggnader av bostadsområden, utökning 
av stambanan med fyra spår 2023 och att vara en del av en starkt växande 
region. Befolkningen i Burlövs kommun väntas öka från drygt 19 000 invå-
nare idag till ca 24 000 år 2027. Utvecklingen påverkar även näringslivet. 

När vi spanar in i framtiden, via SKR:s analys, kan vi se att vi på ett mer över-
gripande samhällsplan bör förbereda oss på:

••    Ett minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme. 
      Vi behöver ta till tillvara kunskap och erfarenhet hos företagare för att      
       utveckla vår kommun.

••    Ökad polarisering. 
       Vi behöver arbeta för att minska segregationen och utanförskap.

••    Ökat kommunalt fokus på integration. 
      Vi behöver arbeta med ökad förvärvsfrekvens och entreprenörskap     
       bland utrikes födda i kommunen.

••    Från kunskaps- till nätverkssamhälle. 
       Vi behöver arbeta med samverkan inom kommunen och mellan         
kommunen och näringslivet.
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Svenskt Näringslivs ranking
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Rankingresan
På senare år har vi i Burlövs kommun valt att arbeta fokuserat för att skapa 
ett gott företagsklimat. Kommunen vill erbjuda en bra plats för företag att 
starta och driva företag på. Ambitionen är att erbjuda allt från god service 
kring tillstånd och tillsyn till att möjliggöra attraktiv mark. 

Samverkan mellan politiker och tjänstemän i näringslivsfrågor har vuxit på 
senare år, bl. a tack vare deltagande i ett utvecklingsprogram inom Svenskt 
Näringsliv. Funktionen Företagslots har också införts för att underlätta kon-
takten mellan företag och kommun.

Effekten av kommunens kontakter med företag mäts via olika typer av 
mätningar. Burlövs kommun genomför årligen SKR:s undersökning Insikt. 
Den visar företagens nöjdhet med myndighetskontakter under året. Burlöv 
har sedan 2017 haft ett NKI (nöjdkundindex värde) på över 70, vilket är över 
medelvärdet i Sverige. En annan årlig undersökning genomförs av organisa-
tionen Svenskt Näringsliv. Det är en attitydundersökning kring gott företags-
klimat där Burlövs kommun de senaste 5 åren placerat sig på plats nr 28 
eller högre av 290 kommuner i Sverige. 

Mätningarna indikerar att vi är på rätt väg och våra ambitioner kring ett gott 
företagsklimat är fortsatt höga. Vårt arbetssätt och vår relation till företaga-
re i kommunen utgör vår bas att stå på.
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