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Till: Kommunstyrelsens ledningsutskott, ledamöter 

och ersättare 

KALLELSE - WORKSHOP POlITIKER -LOKALT FÖRETAGSKLIMAT 

2012-10-16 kilS. 30 ~ Företagareentrum 

Näringslivsarbetet i Sala kommun är i en expansiv fas. Företagareentrum är Sala kommuns 

näringslivsplattform. Företagsklimatet är en storfråga att jobba med för att få en förändring i 

attityderna gentemot företagandet. Vi vill knyta an till det åtgärdsprogram som kom fram i samband 

med vårt LFK-projekt 2011-12. Vi skapade en gemensam (kommunala tjänstemän och företagare) 

grundförutsättning för att arbetet med att utveckla företagsklimatet i Sala ska ha förutsättningar att 

lyckas. Grundförutsättningen som säger att det måste finnas en tydlig och blocköverskridande 

politisk vision med vidhängande plan, dvs det ska kunna drivas vidare oavsett skiftande politisk 

majoritet. 

I denna workshop knyts också de olika enkätfrågorna i Svenskt Näringsliv rankinglista~ Var och hur 

ska vi förändra våra "dåliga värden". 

Till denna workshop kommer konsult Peter Nyström, Norrköping att vara er processledare. 

Bakgrund: 

"Peter Nyström arbetar som managementkonsult sedan 1980. Dessförinnan var han under 

fem år verksam inom Fordkoncernen samt fem år inom verkstadsindustrin. P.N har examina i 

ekonomi och beteendevetenskap. Han var amanuens och doktorand innan sitt inträde i 

näringslivet. Uppdragsgivarna har i princip varit börsnoterade bolag eller motsvarande och 

uppdragen har varit av långvarig karaktär." 

Vi förutsätter att ni alla ledamöter och ersättare deltar i denna workshop. Om ni absolut inte 

kan kontakta ulJa.eklof@foretagarcentrum.se 0224-677800 

Välkomnai 
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Näringslivsutveckling 

"Vi jobbar för bättre företagsklimat i Sala". 

1) Grundförutsättning 
För att arbetet med att utveckla företagsklimatet i Sala ska ha några förutsättningar 
att lyckas måste det finnas en tydlig och blocköverskridande politisk vision med 
vidhängande plan, dvs kunna drivas vidare oavsett skiftande politisk majoritet. 

2) Syfte 
Sala ska vara en bra företagarkommun som ger service. Företagen ska trivas och vilja 
växa med känslan av att de har en positiv anda från sin kommun. 

3) Mål 
Övergripande målet är att Sala ska klättra på Svenskt Näringslivs rankinglista till en 
helt annan placering än plats 230. Sala ska vara i toppen bland de Västmanländska 
kommunerna. 

4) Svenskt Näringslivsrankinglista. Genomgång och diskussion kring de centrala 
punkterna. 13 st områden snabbanalyseras (bokstavsordning) 

5) Nästa steg - det politiska arbetet 

Område 

Besöksnäring 

Boende 

Dialog 

Gymnasieskolan 

Händelser 

Konkurrens 

Mediabevakning 

Beskrivning 

Turism är en central del i Salas "utbud". Lätt att finna boende, 
Sevärdheter och shopping. 

Tillgång till hyresrätter och lediga tomter för byggnation. Här skall 
det vara bra att bo och lätt att leva. 

Lätt att få kontakt och framföra synpunkter på hela den offentliga 
verksamheten. Informativ och interaktiv verksamhet. 

LärarroII och elevernas möjligheter till insyn i företagandets 
villkor. Entreprenörskap. 

Uppmärksamma allt positivt som sker dagligen. Styr och påverka 
händelseförlopp. 

Privata alternativ skall uppmuntras och nya områden utsättas för 
konkurrens. 

Genom information och påverkan skapa en positiv bild av det som 

händer i Sala. 



Politikerroll 

Regelverk 

Service 

Tjänstemannarätt 

Utbildning 

Varumärke 

Samarbete och samverkan med det lokala näringslivet och 
lyhördhet för önskemål och krav. 

Gällande lagstiftning och regler skall tillämpas med positiv 
grundsyn. Inför tidsgarantier. 

Det skall vara lätt och gå snabbt att få+ hjälp i den offentliga 
verksamheten. Inför t ex tidsgarantier. 

Samarbete och samverkan med det lokala näringslivet och 
lyhördhet för önskemål och krav. Öka kunskap om 
fö retag a n d esvill kor. 

Skolan skall hålla hög klass och betygsnivån skall vara i paritet 
med rikets. 

Vi är ingen brukshåla som går baklänges. Sala möter framtiden 

idag. 



Sala 

Ranking: Total 

Totairanking 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

+27 Sala 230 257 231 260 237 244 

Ranking: Enkät 
Här kan du se hur Sala har placerat sig i de rankingar som baseras på Svenskt Näringslivs 
årliga företagarenkät, 

Ranking 2012 baseras på enkätsvar från hösten 2011. 

Enkätfråga 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

-1 ?"e.fY,lf:ftJi IIJöret?ll 267\ 266 234 273 234 246 

+16 Eli ä mpl1lUK.l'y1?1l!lLQs:hn:Rlgr 269 285 265 276 276 269 

-3 J<:QnkurLens med fÖrE'Jilg (2,1',7' 284 271 265 245 196 

-50 Iillg~n.f-.ljJLkoI}lJ?ftl.gl1~ 195 145 131 178 152 191 

-9 y~g!l~l,-t~gcbJlyg 171 162 163 153 124 159 

-41 Tel§!.,:-Qch IT-njit 216 175 225 159 225 179 

+21 SarnQ}!!l1tattande omdöme 236 257 236 267 209 249 

+28 Allm"lnhelens attiiYQgr \ 178 206 145 170 134 226 

-10 _~gI}lJTlJmngli!.tI)eGLll!tlty.c:t~r ( , 271 261 242 266 234 251 

-5 K().mmY[l~l<Ltiiitl?!gl}l[[Q?_.;mij:ytjgr(27 i} 271 252 276 261 257 

+67 MedLas attityder 220 287 258 226 155 164 

+141 ~koLaXl.~3lttItYill'J: 137 278 193 262 256 226 

Ranking: Statistik 
Här kan du se hur Sala har placerat sig i de rankingar som baseras på statistik från seB, 

Faktor 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

+41 .t;JYJ9Sg!~~il.o:tbg_t 121 162 

Andel i arbete 127 127 136 146 163 186 

+9 K9lDrnJl[lalsl~!! 178 187 191 198 229 242 

-4 M~rkfladi(QG\9Elnlng 195 191 200 215 209 218 f". ' " [~ (, 

+21 Företagande 102 123 118 124 155 189 

+89 flltWr~mlsJgt: 91 180 126 157 185 106 

t" 



BoJo utbildningar ger nyanlända en värdighet och plats I samhället genom att utgå från Individens 
kompetens och lägga till ytterligare kompetenser SOIn gör att dessa personer har lättare att få ett 
likvärdigt arbete med det de hade l hem landet. Dessa personer har lättare att Integrera i det svenska 
samhället I stället för högutbildade personer som oftast fårta jobb som sUldare." 

a8 ••••••• 8 •• 0 ••••• 0 ••••••••• I •••••••••••••••••• U •••••••••• U8 •••••••••••••••• ! 

"Tack för ett bra arrangemang fick med mig en hel del nya Intryck, om Jag ska ha några synpunkter så 
skulle det ha varit intressant alt få hört hur man arbetat med plan och bygglovsarbetet för de nya 
områdena som man planlagt för både Industri och boende." 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• s ••••••••••••••••• 1 

"Tack för en välorganiserad resa. Man fick upp ögonen för vad man kan göra i det lilla för att det ska 
fungera bättre. 
Jag har Ingen Självklar lösning för hur Sala ska ta sig uppåt, men Jag upplevde att våra politiker måste 
tänka på ett annat sätt och att de skulle väl ha varit självskrivna på resan. 
för att företagarna ska ta kommunen på allvar måste de se vad alla vi har för olika kvaliteter och 
Inte endast våra fel och brister." 

AVSLUTANDE WORK-SHOP 12 APBILOCH fÖRSLAG PÅ AIGÄRDER 

Deltagare: Ingrid Agerskans Dressed for SlIceess, Leif Myrberg Allprlnt, Sture Johansson Svepnäs gård, 
Ulf Wallin Wason, Martina Sandberg Prlntum, Christine Johansson, Helena Lindström, Dan'Ola 
Norberg, Anders Johansson Sala kommun samt Gerd Svedberg och Annica Akerblom Flge 

VI blev överens om att en grundförutsättning l Jobbet framåt: 
För att arbetet med at! utveckla företagsklImatet I Sala ska ha några förutsättningar att lyckas måste 
det flnnas en tydlig DCI1 blocköverskridande politisk vIS/all med vldhtlllgollde p/all, dvs kunna drivas 
vidare oavsett skiftande politisk majoritet. 

Vad bör prioriteras att göra färdigt/få plats Inom: 
(antalet I tidsfaktorerna nedan är antal personer I gruppen som tyckt) 

Utveckla samarbetet mellanl<ommun och näringsliv 

fortsätt med Träffpunkt Sala; Information från kommunens tjänstemän, 
1·2 gång/år; mer mingel - mindre Information 

Fortsätt med God Morgon Sala; frukostträffar med teman, både politiker, 
tjänstemän och företagare 

Studiebesök hos kommunen för företagare (för ökad/Örst.else) 

FöretagsbesÖk: både politiker (styrande/opposition) och tjänstemän 
(efter önskemål). Öppet Hus·karaktär (Inte bara från kommunen 

Kontinu§rllg fortbildning för kommunens handläggare i att bemöta 
företagare/kommunlnvllnare som kunder 

Åtglirdas: 
2-3 mån 

3 

4 

1 

-
l 

2 

7 

1·2 år 



T~dliggör Företagarcentrums roll: 
~,,-,-- "~7-

2 3 

-ngC för alt fylla sin roll? -FtgC ärockså kommunen 

._--
Ärendehantering 

- man ska ha en tydlig kontakt hos kommunen och Inte slussas runt 7 

- man ska ha möjlighet alt följa ärendet kontinuerligt (var det befinner 
sig, vem som jobbar med det osv) Använd modern teknik. Inkl upp-

följning och utvärdering 

fortsätt med LOTS-systemet, inkl uppföljning och utvärdering 1 

- - .~._-

Planer, etableringar och Inflyttning 2 

----
Aktualisera kommunens detallQlaner 1 

Planberedskag för nya byggnationer 2 6 

-
En bra översiktsglan för kommunens utveckling (t ex skola och mark) 6 

Tydliga Qolltiska 01ål ocb ny~keltal (lnkl uppfölJning) 6 4 

Definiera tydligt ägarskap (måste Inte vara en person) över frågan att stimulera O O 
etableringar och Inflyttning 

. 
Identlfiera lämpliga klusler för etableringar I Sala 1 3 

Attraktlvalalternativa boenden (varierande boende-lägarformer 6 

Bra skolor på alla nivåer 7 

Utveckla marknadsföringen - "SiIlj Salal" 3 

Använd "Inflyttningsledare" för att locka/kontakta hemvändare, 

nya boende mm (jfr Härnösand) 1 2 

,-

Riktad marknagsförlng 
- tydliggör målgruppen/målet noggrant: i) etableringar, II) boende, arbetskraft, 

iii) besöksnäringen 

- riktade kampanjer mot målgruppen 8 6 

- ""~-,,- -.~,,~~~ 

Använd orlens ~ttreönre skyltning bättre 2 

Etablera marknadsförlngsgruQQ 

- under kQmmllnchefen 

-liten grupp; inga särintressen 3 4 

.. -



På vilket siltt Mr arbetet med åtgärderna föllas upp och Informeras !Im? 

Gruppen enades om tre punkter/förvilntnlngar; 

1. Sala bussen ska bli årligen återkommande 
2. Företagarcentrum återkommer med Information om beslut kring de olika 
åtgärderna och hur dessa ska följas upp 
3. Deltagarna får ta del av slutrapporten Innan utskick 

Slutligen den 12 april fick de tre grupperna enas om en fråga; 
Vad skulie behövas för att Jag ska betrakta detta arbete sam en framgång? 
formulera en "vision" om hur detta kan se ut ett år från Idag. 

Grupp 1; 
"Uttalad politisk vision och plan med blocköverskridande samsyn", 
"Alt Salabussen lir fullsatt - Jämt fördelat med företagare, tjänstemän och 
politiker - våren 2013" 

Grupp 2: 
"På Salabyssen om ett år vIII så många politiker och företagare vara med att 
bussen blir överfull". 
liEn gemensam vision för Sala kommun" 

Grupp 3: 
"Om ett år åker Salabussen med 1/3 vardera av politiker. företagare och 
tjänstemän och flera av de kortSiktiga målen som tir med I handllngsplanen har 
avldarats" 

AvslutnlnRsvis: 
Förelagarcentr"m vIII tacka Er deltagare I detta arbete för engagemanget och 
närvaron. Vi ser det som så att det är VII denna grupp som startat utvecklingsresen 
framåt för Sala. Vi är ambassadörer till att föra ut vad vi Jobbat oss Igenom. 
Sala kan och vi ska föra över viljan till många fler. VI har ett gemensamt ansvar för 
näringslivsutvecklingen av Sala. 

u 
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rÖRETAGARCENTRlJN 
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PROJEKTBESKRIVNING: VI JOBBAR FÖR BÄTTRE FÖRETAGSKLIMAT I SALA! 

Bakgrund: 

Näringslivsarbetet i Sala kommun är i en expansiv fas, Företagareentrum är Sala kommuns 

näringslivsplattform, Företagsklimatet är en stor fråga att jobba med för att få en förändring i 

attityderna gentemot företagande\. Vi vill knyta an till det åtgärdsprogram som kom fram i samband 

med vårt LFK-projekt 2011-12, Vi skapade en gemensam (kommunala tjänstemän och företagare) 

grundförutsättning för att arbetet med att utveckla företagsklimatet i Sala ska ha förutsättningar att 

lyckas, Grundförutsättningen som säger att det måste finnas en tydlig och blocköverskridande 

politisk vision med vidhängande plan, dvs det ska kunna drivas vidare oavsett skiftande politisk 

majoritet. 

Inom Sala kommun kommer det att ske förändringar inom förvaltningsorganisationen men också den 

politiska organisationen, Detta träder ikraft den 1 jul 2012, Då öppnas också ett Medborgarkontor 

som ska ge snabbare service i enklare ärenden åt företag men också privatpersoner, Delta är en stor 

förändring för att skapa snabb, enkel, och positiv service åt våra företag vilken är en av våra stora 

"dippar" i rankingen, Vi har också producerat en folder enl Hultsfreds kommun modell: Handbok för 

Företagande. Handboken finns att ladda ner på kommunens och FtgC hemsidor men den finns också 

att hämta på medborgarkontoret eller hos FtgC. 

Vi kommer också att jobba med utbildning av tjänstemän och då i konsultativt förhållningssätt för att 

bemöta våra företagare på ett positivt sätt. Tillsammans kommer vi att jobba fram ytterligare en 

handbok: Handbok för företagslotsar. 

Syfte: 

Sala ska vara en bra företagarkommun som ger service, Företagen ska trivas och vilja växa med 

känslan av att de har en positiv anda från sin kommun. 

Mål: 

Övergripande målet är att Sala ska klättra på Svenskt Näringslivs rankinglista till en helt annan 

placering än plats 230, Sala ska vara i toppen bland de Västmanländska kommunerna, 

Målgrupp: 

I första hand kommunala tjänstemän och politiker. Därefter i dialog med varandra också näringslivet. 

Organisation: 

Företagareentrum i Sala är projektägare men arbetar tillsammans med Sala kommun, 

Administration och ekonomi kommer att skötas av FtgC ordinarie resurspersoner. Delvis köps 

tjänster av Agneta Swärd, Ordna Administration och Bokföring. 

Vår kommunala kontaktperson blir Anders Johansson nya Medborgarkontoret 



Åtgärd: Sala bussen: projektledare Anniea Åkerblom i dialog/samarbete med kommunen 

Åtgärd: Konsultativt förhållningssätt: projektledare Anders Johansson. Här köps extern konsult in för 

genomförande 

Åtgärd: Utbildning offentlig upphandling: projektledare Anders Johansson/Gerd Svedberg 

Åtgärd: Workshop näringslivsutveckling - politiker: projektledare Annica Åkerblom/ Anders 

Johansson 

Beskrivning av de planerade pro)ektverksamheterna: 

i!l Utvecklad dialog med företag, företagarföreningar inkl en ny insats: 

Salabussen nr 2 avser vi at! genomföra och därmed stämma av åtgärdslistan från nr loch 

jobba fram en ny åtgärdslista. Salabussen är ett bra koncept att utveckla dialogen mellan 

företagare, tjänstemän och politiker. I samband med Salabussen nr 2 så måste politikerna 

finnas med som deltagare. 

Kontinuerlig fortbildning för kommunens handläggare vänder sig till kommunala tjänstmän 

som har kontakt med företagare i sin yrkesutövning. För att Sala ska förändra attityd frågan 

och service till företagen måste en ny utbildningskurs fram inom detta (ny och repetition) 

Som nv åtgärd avser vi att genomföra studiebesök hos kommunen för företagare för att öka 

förståelsen mellan parterna. Vi ska också skapa nätverksträffar för företagare hos företagare. 

Tanken är att inbjudan går från företagare till företagare och att dessa sedan uppmanas att 

ta med sig företagarvänner. Iden är att börja med träffar med kort enkelt tema. Åtgärden kan 

mynna ut i ett branschnätverk. Organisationen Företagarna är engagerade i frågan. 

Åtgärder som kommer att fortsätta är: Träffpunkt Sala-information från kommunens 

tjänstemän, God Morgon Sala-frukost!räffar med tema. Båda dessa gynnar dialogen. 

hl Förbättrad service i kommunens myndighetsroll-tillstånd, tillsyn mm: 

fl Bättre information till företagen om kommunens verksamhet: 

Båda dessa punkter b-c hänger ihop därför ett svar. Det nybildade medborgarkontoret som 

ska införas 1 juli kommer att kraftigt förbättra service och dialog med företagen. 

Medborgarkontoret och FtgC blir ju två parter med mycket kontakter sinsemellan för att 

hitta en god service och dialog framåt inom Sala kommun. Vi har producerat Handboken för 

Företagande och vi kommer att under hösten processa fram Handbok för Företagslots som 

knyter an till bemötande. Detta för att ge fullgod service framåt åt våra företag. 

Företagareentrums hemsida slussar ut bra information samt också nyhetsbrev varannan 

månad som ger information om vad som händer och sker. Inom kommunen kommer div e

tjänster att finnas tillgängliga inom en snar framtid. 

Utbildning i konsultativt förhållningssätt gynnar i allra högsta grad både dialogen och service 

gentemot företagen. 

fil Stimulans till ökad off Upphandling för lokala företag 

Vi vill prioritera att jobba med frågorna under pkt al-c) samt e) vilka skulle generera väldigt 

positivt för Sala att få en förändring inom. Under förra projektet hade vi seminarium om 

offentlig upphilndling med. På Företagareentrums hemsida finns en länk till alla de 

upphandlingar som lyses ut. Sala kommun har angett att det är ett svalt intresse från 



näringslivet att lämna anbud. Vi har för avsikt att arrangera utbildning för näringslivet hur att 

förstå och skriva anbud till offentliga upphandlingar 

g) Beskrivning aven ny, för kommunen oprövad delinsats 

För att Sala kommun ska lyckas få en förändring så behöver vi också jobba med attityder till 

företagandet från politikerhåll. De ska självklart delta i Salabussen nr 2. Men vi vill arrangera 

en workshop grundat på vad som framkom inom Salabussen nr 1 arbete. Politikerna ska 

tillsammans ta fram den blocköverskridande visionen med vidhängande plan som ska kunna 

drivas vidare oavsett vem som har majoriteten. 

Hur får projektet en långsiktighet/aktiviteterna lever kvar efter projektavslut: 

Vi ser detta med företagsklimatet som en ständigt levande process. 

I åtgärderna framkommer olika förslag att arbeta med inom kommunen. Detta ligger på 

Företagareentrum att följa upp. 

Det är av största vikt att konsultativt förhållningssätt lever vidare bland de som jobbar med företagen 

och att de som kommer nya in lär sig/utbildas i konsultativt förhållningssätt. 

Resultatspridning (inom kommunen, till andra kommuner mm): 

Med tanke på att Medborgarkontoret kommer att finnas fr o m 1 juli 2012 sker spridning och 

ärenden slussas vidare till rätt instans eller tas om hand omgående. 

Internt inom Sala kommun och till kommunpolitiker 

Generella slutsatser kommer att spridas till FtgCs styrelse och till länets aktörer. 

Företagarcentrums hems ida och nyhetsbrev är ytterligare forum. 

Uppföljning/utvärdering: 

Samtliga delprojekt följs upp efter genomförande som sedan ligger till grund för slutrapport. 

Åtgärdsprogram följs upp kontinuerligt för att möjliggöra feed-back till kommun/näringsliv. 


