Bilaga 1

Malmö Industrial Port, befintlig aktör
Till befintliga aktörer i hamnen

* Obligatoriskt

Introduktion till enkät
Under hösten 2020 kraftsamlar vi på Malmö stad för att göra Malmö Industrial Park/Malmö Hamn till en
attraktiv plats för företagsetableringar.
För att kunna uppnå detta behöver Fastighets- och gatukontoret er hjälp. Vi riktar oss till er för att ni
antingen redan etablerat er i hamnen eller för att vi ser er som en potentiell aktör. Genom denna
undersökning vill vi få insikter om hur ni ser på Malmö Industrial Park/Malmö Hamn som en plats att driva
verksamhet på. Hur kan vi samarbeta kring miljö, klimat, sociala villkor och hamnfunktion i ett område i
expansion?
Resultatet av denna undersökning ligger sedan till grund för ett möte i slutet av november där vi gärna vill
gå lite mer på djupet i frågorna och tillsammans resonera kring resultaten och framtida samarbeten.
För att vi ska kunna använda svaren på bästa sätt i dialogen med er så önskar vi att du fyller i vilken
verksamhet du representerar, samt om möjligt vem du är. Läs mer om hur Malmö stad hanterar dina
personuppgifter på https://malmo.se/personuppgifter (https://malmo.se/personuppgifter).

1. Namn på den som besvarar enkäten (frivilligt)

2. Verksamhet *

10/8/2020

3. Antal anställda i företaget *

10/8/2020

Kommunikation och marknadsföring
Malmö stad vill säkerställa att vi kommunicerar effektivt kring utvecklingen och etableringen i Malmös
hamnområde/ Malmö Industrial Park (MIP) att rätt målgrupper nås.

4. Hur tar ni del av information om Malmös hamnområde/ Malmö Industrial Park (MIP)?
Genom vilka kanaler?

Inte alls

Varken
I mycket
I låg
mycket eller
I hög
hög
Vet ej / Ej
utsträckning
lite
utsträckning utsträckning relevant

Sociala medier
www.malmoindustrialp
ark.com
(http://www.malmoindu
strialpark.com)
Mässor
Personliga kontakter
Annonser
Övrigt

5. Om Övrigt på föregående fråga, vilken eller vilka övriga kommunikationskanaler
använder ni?

10/8/2020

6. Vad skulle du vilja få för kontinuerlig information om när det gäller Malmös
hamnområde/ Malmö Industrial Park (MIP)?

7. Hur tar ni del av nyheter om logistik, lokaler och industrimark?
(kanaler/forum/nätverk)

Inte alls
Sociala medier
www.malmoindustrialp
ark.com
(http://www.malmoindu
strialpark.com)
Mässor
Personliga kontakter
Annonser
Övrigt

10/8/2020

Varken
I mycket
I låg
mycket eller
I hög
hög
Vet ej / Ej
utsträckning
lite
utsträckning utsträckning relevant

8. Om Övrigt på föregående fråga, vilka övriga kanaler/forum/nätverk använder ni för
nyheter om logistik, lokaler och industrimark?

10/8/2020

Energilösningar/Industriell symbios
Malmö Stad har skapat ett nätverk tillsammans med andra aktörer för att prata om hur vi tillsammans kan
utveckla staden genom industriell symbios. Detta för att tillsammans skapa ekonomiska, miljömässiga och
sociala fördelar för företag och verksamheter. Hamnen är ett fokusområde.

9. Hur intressant vore det för er att samarbeta kring följande områden?

Inte alls

I mycket
I hög
hög
Vet ej / Ej
Ganska lite Varken eller utsträckning utsträckning relevant

Solceller på tak
Gemensamma ytor för
samlastning
Samordning kopplat till
avfall
Spillvatten
Överskottsvärme från
industri/verksamhet
Värmesystemlösningar
Övrigt

10. Om Övrigt på föregående fråga, vilket eller vilka övriga områden vore intressanta att
samarbeta kring?

10/8/2020

Sociala villkor och överenskommelser i kontrakt
Malmö stad ställer som villkor för företag som vill köpa eller upplåta mark att samarbeta med staden för
att skapa sysselsättning för arbetslösa, t ex erbjuda praktikplatser för personer med försörjningsstöd.

11. Har ni erfarenhet av att samarbeta kring sociala åtaganden, med kommun, eller
annan offentlig aktör?
Ja
Nej
Vet ej / Ej svar

12. Om Ja på föregående fråga, på vilket sätt har ni erfarenhet av att samarbeta kring
sociala åtaganden?

13. På vilket sätt skulle ert företag kunna skapa sysselsättning eller erbjuda praktikplatser
för personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden?

10/8/2020

Checklista för det långsiktiga arbetet för Malmö som förvaltare och ägare
av hamnen
Malmö stad satsar vidare på en modern, hållbar och yteffektiv hamn med trimodala logistiklösningar
(sjöfart, tåg och väg).

14. Vilka typer av transportslag använder ni idag?
Sjöfart (RORO, container, bulk)
Järnväg
Lastbil
Flygfrakt

Annat

15. Vilka typer av transportslag ser ni behov av i framtiden?
Sjöfart (RORO, container, bulk)
Järnväg
Lastbil
Flygfrakt

Annat
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16. Har ni egen logistikverksamhet?
Ja
Nej
Vej ej / Ej svar

17. Påverkas era val av transporter/transportörer av CO2?
Ja
Nej
Vet ej / Ej svar

18. Hur viktiga är följande typer av verksamheter/branscher för en attraktiv etablering i
hamnen?
Inte alls
viktigt
Energiproduktion
Tillverkningsindustri
Logistik
Kontorshotellverksamh
et
Övriga

10/8/2020

Mindre
viktigt

Varken eller

Viktigt

Mycket
viktigt

Vet ej / Ej
relevant

19. Om Övriga på föregående fråga, vilken eller vilka övriga typer av
verksamheter/branscher avser ert svar?

10/8/2020

Avslutande frågor
20. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med en etablering av er verksamhet i Malmös
hamnområde/ Malmö Industrial Park (MIP)? Motivera gärna.

21. Vad skulle kunna göra Malmös hamnområde/ Malmö Industrial Park (MIP) ännu mer
intressant som etableringsplats och utvecklingsområde för er verksamhet?

10/8/2020

22. Utöver hamnområdet, är det andra samarbeten ni önskar ha med Malmö stad?

10/8/2020

Vänligen tryck på Skicka-knappen nedan för att spara och skicka in dina
svar.
Eventuella frågor om undersökningen besvaras av processledare Emmy Linde via e-post
emmy.linde2@malmo.se (mailto:emmy.linde2@malmo.se)

Det här innehållet har inte skapats och stöds inte av Microsoft. Data du skickar kommer att skickas till formulärets ägare.

Microsoft Forms
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