Programmet Optimalt företagsklimat
– med utgångspunkt i lokala förutsättningar
Alla drar nytta av stärkta relationer mellan kommunen
och näringslivet – men hur ska man gå tillväga?
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Varje kommun har sina egna förutsättningar.
Programmet Optimalt företagsklimat hjälper till att urskilja de viktigaste lokala
förbättringsfaktorerna och ger konkret kunskap om vad som kan göras.

Bakgrund

I en kommun med gott företagsklimat finns förutsättningarna för ökad tillväxt såväl
ekonomiskt som befolkningsmässigt. Kommun och näringsliv är i ömsesidigt beroende
av samarbete och god kontakt. Ett gott företagsklimat definieras av ett flertal faktorer,
bl.a. kommunal service och förmåga till dialog med lokala företag. Kommunen behöver få tydlig information från företagen för att kunna förändra och förbättra sitt arbete.

Programmet

I programmet ingår ett skräddarsytt seminarium för kommunens politiker, tjänstemän
som möter företagare i vardagen samt det lokala näringslivet.
Innan seminariet gör vi en undersökning av kommunens företagsklimat. Undersökningen innefattar både en analys av de faktorer som påverkar företagsklimatet i
kommunen och intervjuer med det lokala näringslivet. Resultatet av undersökningen
presenteras under seminariet.
Seminariet har kommunen med dess specifika förutsättningar i fokus. Vi diskuterar och analyserar näringslivsorganisationernas årliga rankings av kommuner samt
konkreta frågor som leder till ett bra samarbete mellan alla som arbetar för ett bättre
företagsklimat.
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Några av frågorna som berörs är:

• Hur definieras ett gott företagsklimat?
• Vilka behov har företagen för att fungera och utvecklas?
• I vilka former deltar företagen i arbetet?
• Vad vill företagen ha ut av kommunen och vice versa?
Vi belyser även relevanta praktikfall som visar på hur möjligheter och
problemställningar inom näringslivsutveckling hanteras av andra.

Resultat

Det som kommer ut av förstudien och seminariet kan implementeras i kommunens
normala verksamhet eller som en del i projekt anpassade efter lokala förutsättningar. Ett
viktigt steg av arbetet med företagsklimatet kommer redan att vara gjort eftersom programmet i sig fungerar som ett forum och öppnar för fördjupad kontakt med näringslivet.
Programansvarig är Fredrik Lundström.
Kontakta Fredrik: tel 0733-92 98 66, e-post fredrik@entrenova.se
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