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Nästa Företagarfrukost
26 januari kl. 7.30 – 9.00 
Varmt välkomna!

Företagarfrukosten den 
24 november
Fokus vid vår senaste företagarfru-
kost var Sotenäs företagarklimat.

Gäst var Kristian Johansson, biträ-
dande regionchef från Sv. Näringsliv. 
Kristian beskrev att Sotenäs är bland 
de bästa i Sverige både vad gäller an-
tal företag, plats 15, och antal nyföre-
tagande, bland de 9 bästa, per 1000 
innevånare. I Sotenäs finns en mycket 
stark entreprenörsanda. 

Som ett bevis för att kommunens nä-
ringsliv är av ett stort allmänintres-
se beskrev Kristian ett exempel med 
AH Automation AB som bidrar med 
sina 90 anställda till 27 miljoner kro-
nor i skatt. Detta motsvarar kostna-
den för 869 412 skolluncher eller 1 
089 hjärtinfarktsoperationer.

Svenskt Näringslivs ranking beskri-
ver kommunens företagsklimat. Före-
tagsklimat är summan av de attityder, 
regler, institutioner och kunskaper 
som möter företagaren i vardagen.

Några delar som kommunen har då-
liga resultat kring är hur företagarna 
anser att politiker och tjänstemäns at-
tityder är till näringslivet. 

Även inom området ”Tillämpning av 
lagar och regler” hamnar vi långt ner 
på listan. Hela rankinglistan med de-
taljer och statistik finns på www.fore-
tagsklimat.se

Efter Kristian beskrev Tomas Larsson 
(kommunens näringslivsutvecklare) 
svaren på den webbenkät som va-
rit ute i en månad med 198 svar från 
företagare, politiker och tjänstemän. 
Frågan som ställdes var: ”Vad är sär-
skilt kännetecknande för ett gott före-
tagsklimat?” Svaren beskrevs för res-
pektive grupp och, som en händelse, 
hade alla tre grupperna samma ”etta”, 
nämligen ”En positiv attityd och in-
ställning till företagande.”

När de tre gruppernas svar samman-
ställdes blev resultatet följande tre in-
riktningar:
• Sotenäs kommun skall känne-

tecknas av ett inbjudande och väl-
komnande företagsklimat med en 
positiv attityd och inställning till 
företagande.

• Det ska vara enkelt att nå kom-
munens handläggare och arbetet 
skall präglas av snabb, enkel och 
säker handläggning med snabb 
återkoppling efter kontakt. Det är 
viktigt att reglerna gäller lika för 
alla.

• Bra bostäder.

Insiktsmätningen (en mätning som 
mäter hur nöjda företag är som fått ett 
myndighetsbeslut från kommunen) 
beskrevs kort där Livsmedelskontroll 
och Serveringstillstånd får mycket bra 
betyg och att Markupplåtelse, Bygglov 
och Miljö- och hälsoskydd får sämre 
resultat. 

Vi finns på Facebook
På vår Facebook-sida de-
lar vi nyheter, tips och in-
formation till allmänheten 
blandat med ögonblick ifrån 
verksamheten. Allt från vat-
tenläckor och fritidsbarn på 
fiskebåtsbesök, till artiklar 
om Sotenäs i olika tidningar. 
Gilla vår sida för att snabbt 
få senaste nytt.
facebook.com/sotenaskommun



Vad händer nu?
a)   Näringslivsrådet skall nu arbeta vidare med HUR 
vi ska arbeta för att förbättra företagsklimatet. 
b)  Resultatet av detta arbete blir ett förslag till Nä-
ringslivsstrategi med aktivitetsplan där arbetet för ett 
bättre företagsklimat ska beskrivas. Ett förslag kom-
mer att kommuniceras med näringslivet innan kom-
munstyrelsen tar beslut preliminärt våren 2016.

Vi är fast beslutna att vi ska förbättra företagskli-
matet i kommunen. Detta görs dock inte endast av 
kommunen utan detta är ett viktigt samspel med kom-
munens företagare. Tillsammans ska vi arbeta för ett 
mer positivt företagsklimat!

Nästa Företagarfrukost är tisdagen den 26 januari. 
Mer information om detta kommer senare.

Hör jättegärna av dig om du vill ha besök av kommu-
nen eller med tankar, frågor och/eller förslag till To-
mas.Larsson@sotenas.se
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Vill du ha mer information om stödsystemet, kontakta Tomas Larsson.

Vad kan man få för hjälp av Fyrbodal?


