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Ingen kan göra allt – tillsammans kan vi göra något!  

Vi skapar alla bilden av vår bygd! 
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Inledning och bakgrund 

Bräcke kommun präglas av en stark företagaranda med många små företag. Närmare 14,7%
1
 av 

befolkningen har F-skattesedel och fördelningen är 200 aktiebolag, 30 handelsbolag och 650 

enskilda firmor
2
. Företagen är utspridda över hela kommunen, se bild 1 nedan. Tillsammans 

sysselsätter företagen cirka 1500 personer. Företagen är en viktig motor i samhällsutvecklingen 

och bidrar till välfärdssystemet genom skatter och service. Branschfördelningen är enligt bilden 

nedan och nära hälften av företagen finns inom jord- och skogsbruk medan byggverksamhet, 

handel och tillverkning står för en fjärdedel. 

 

 
 

Bild 1: Fördelning av företag utifrån postort samt branscher. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redogöra för 

hur en konkret handlingsplan ska tas fram gällande samverkan mellan kommunen och 

näringslivet. Näringslivsutskottet i sin tur är remissinstans för arbetet och tillväxtavdelningen 

har det sammanhållande ansvaret för samordningen med näringslivet, framtagandet av 

underlaget samt utfärdandet och uppföljning av utredningen.  

 

  

                                                 
1
 Källa: http://www.foretagsklimat.se/files/fbik/bracke.pdf 

2
 Källa: www.uc.se 

http://www.uc.se/
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Arbetssätt och metod 

För att få fram underlaget i utredningen har följande delar omfattats: 

 

1. Arbetsgrupp för bättre näringslivsklimat (företag och tjänstemän). 

2. Uppföljning av företagskontakter via enkät, besök och näringslivsrådet
3
. 

3. Kartläggning och pågående utveckling av arbetssätt och metoder inom den 

kommunala organisationen. 

4. Fakta kring företagen och hur de mår. 

 

Arbetsgruppen för bättre näringslivsklimat har varit första remisinstans och arbetet har varit 

processinriktat, synpunkter har lämnats kontinuerlig med tre stoppdagar enligt tidsplanen i bild 

2 nedan. Utkasten har varit på remiss hos arbetsgruppen för bättre näringslivsklimat och 

näringslivsrådet. Information kring möjligheten att lämna synpunkter har gått ut via nyhetsbrev 

(cirka 600 företag), näringslivsrådet, företagarluncher samt vid besök hos företag. 

 

        ÖVERSIKTIG PLANERING  
      UTKAST 1 UTKAST 2 FINAL  KS/KF 

 
Klart 

  
17-01-13 17-02-03 17-03-03 April -17 

 

maj 
2017 

   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        Bild 2, tidplan vid framtagande 

av utredning 

       

 

 

 

                                                 
3
 Samverkansorgan sedan 2012 mellan företag, tjänstemän och politiker, träffas cirka 4 ggr/år. 

Utredning - processen 
jan-maj 2017 
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Redovisning av resultat 

Arbetsgrupp för bättre näringslivsklimat 
Hösten 2016 träffades en nybildad arbetsgrupp för näringslivsklimatet tre gånger. Gruppen 

består av fem företag och en branschorganisation samt tjänstemän från kommunen. Företagen 

som ingår har endera själva anmält intresse att delta eller blivit tillfrågade. Inbjudan till att delta 

har gått ut via näringslivsrådet, e-postregistret, nyhetsbrev samt tidningen Inblick. Vid första 

mötet med arbetsgruppen gick tillväxtavdelningen igenom hur arbetet på avdelningen ser ut 

idag, företagen fick presentera sig och sin verksamhet och förväntningar lyftes. Det mötet gav 

följande inspel gällande gruppens syfte: 

 

 Måste bli ”verkstad” av gruppen – inte bara snack. 

 Jobba med vad som ska göras. 

 Fundera på om det går att använda metoder som exempelvis http://coherentcity.se/ . 

 Många brinner för samhällsutvecklingen och vill påverka, det finns mycket som 

fungerar bra och som man kan vara stolt över i vår kommun. 

 Värdskap. 

 Jobba med saker som går att påverka. 

 

Vid möte nummer två fick alla deltagare måla upp sin målbild och beskriva vad är det jag/vi 

vill? Följande inspel kom fram: 

 

 Mötesformer och nätverkanden kan vara bra och målet måste vara positiv energi – 

gärna affärer. 

 Det finns många möjligheter i Bräcke kommun. 

 Inspirera ungdomar – vilken bild förmedlas till dem? 

 Vision kring företagandet – hur vill vi att det ser ut om x antal år? 

 Något att vara bäst på. 

 Samarbete, inte vi mot dem. 

 Värdskap – kan vi bli bäst på det? 

 Jobba med de som vill. 

 Resultatet av vad den här kommunen blir är summan av vad alla tänker (företag, 

invånare, tjänstemän, politiker). 

 Skapa bilden och känslan när det lyfter. 

 Stolta ryggar. Alla vill göra bra val – och vara en del av ”där det händer”.  

 

  

http://coherentcity.se/
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Följande gemensamma övergripande målbild föreslogs av arbetsgruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aktiviteter som förslås av arbetsgruppen för att uppnå målet är workshops på olika orter i 

kommunen där företag får möjlighet att lyfta saker man reflekterat över. Saker som inte 

fungerat bra skrivs ner och läggs i en ”förslagslåda” – det som finns i lådan och som går att 

åtgärda tas omhand. Är det något som vi inte kan åtgärda och behöver lägga bakom oss slängs 

det i ”soptunnan” och är därmed slängt och bortglömt. Syftet med workshopen är sedan att 

jobba med den gemensamma målbilden och komma fram till vad är det vi vill? Detaljerna kring 

detta arbete kommer att fortsätta under andra kvartalet 2017. 

 

Vid möte nummer tre var det dialog och informationsutbyte och idéer kring olika konkreta 

saker kom upp, bland annat Företagarskola och Projektsmedja. 

 

Arbetsgruppens roll är också att vara med i processen kring framtagande av utredningen och 

utkasten har bollats under vintern 2017. 

 

Uppföljning av företagskontakter via besök och enkät 
 

Företagsbesök 

Under processen har tillväxtavdelningen lyft frågor, vid företagsbesök, kring vad man anser om 

den kommunala servicen och om det finns saker som går att förändra och förbättre. Vid dessa 

företagsbesök har bland annat följande synpunkter lyfts fram hos flera företag: 

 

 Viktigt att politikerna gör företagsbesök. 

 Tjänstemännen utför det politiken bestämmer, politikerna måste inse att de är viktiga 

och att de tydligt tar på sig ledartröjan och visar vad kommunen vill och vart vi ska. 

 Tillgängligheten är viktig, hur lätt det är att få tag på den man söker. 

 Det känns inte som man räknas in i gruppen företagare när man har jord- och 

skogsföretag. Vänder sig till andra instanser än kommunen exempelvis länsstyrelsen, 

jordbruksverket och branschorganisationer som exempelvis LRF. 

 Den kommunala servicen måste funka - vård, skola och omsorg är viktig 

kärnverksamhet.  

 Infrastruken är viktig.  

 Det viktigt hur det ser ut i samhällen – attraktionskraften. 

Skapa mötesplatser där vi tänker nytt och där alla tar 

ansvar för sin del och sina tankar för att skapa en 

positiv helhet.  
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 Upphandlingsfrågan är viktig, vill inte kommunen handla lokalt? Det finns en känsla att 

kommunen inte försöker möjliggöra för lokala företag att vara med i upphandlingar. 

 Gamla surdegar som inte blivit åtgärdade gör att man tappar hoppet, inget händer.  

 Det är viktigt med samråd och remisser ut till företagarna, vid större ärenden och 

etableringar som rör fysisk planering, infrastruktur och service. 

 

Enkätundersökning 

Tillväxtavdelningen har mejlat ut en enkät till 99 stycken företag som avdelningen varit i 

kontakt med under 2016 och svarsfrekvensen är 39,3%. Frågorna har en betygsskala 

motsvarande 1-5, alternativet ingen uppfattning fanns också. Enkäten skickades ut via mejl i 

december 2016 och påminnelse skickades i januari 2017. I enkäten ställdes frågor som 

utmynnat i tre olika diagram enligt nedan. 

 

Frågor diagram 1: 

Jag tycker att tillväxtavdelningen hanterade mina ärenden på ett bra sätt. 

Jag upplever ett bra bemötande från tillväxtavdelningen. 

 

 
Diagram 1: Detta diagram visar att betyget i snitt för service och bemötande är 4,0. Andelen betyg satta med 4:or 

eller 5:or är 62%. 
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Frågor diagram 2: 

Jag upplever att informationen från tillväxtavdelningen (mejl, nyhetsbrev, annonser, hemsida) är 
tydlig och relevant. 

 

 
Diagram 2: Detta diagram visar att betyget i snitt är 3,7. Andelen betyg satta med 4:or eller 5:or är 67%. 

 

Frågor diagram 3: 

Jag upplever att tillväxtavdelningen har en bra dialog med näringslivet (näringslivsråd, 
företagarluncher, företagsbesök m.m.). 

 

 
Diagram 3: Detta diagram visar att betyget är i snitt 3,5. Andelen betyg satta med 4:or och 5:or är 56%. 
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Kartläggning och utveckling av arbetssätt och metoder inom den kommunala 

organisationen 

Det är många kommunala verksamheter som kommer i kontakt med företag förutom 

tillväxtavdelningen. En viktig del för företag är bland annat ärenden rörande tillstånd, tillsyn 

och lov inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet. Dessa hanteras av bygg- och 

miljöavdelningen. Lokaler, mark och ansvar för kommunalt vatten och avlopp, avfall samt gator 

och vägar hanteras av teknik- och infrastrukturavdelningen. Serveringstillstånd 

(alkoholtillstånd) hanteras av sociala avdelningen. Vid en förändring av verksamhet eller vid 

nystart är det viktigt med samordning kring dessa frågor och att företagen får en god service och 

ett gott bemötande. På kommunens hemsida finns en egen huvudsida för näringslivsfrågor som 

heter företagande och utveckling
4
 och där finns en flik som ska underlätta vid frågor kring 

tillstånd, regler och tillsyn
5
 som nämnts ovan. Ett arbete kring utveckling av detta område har 

påbörjats och kommer fortgå 2017. 

 
Övrigt referensmaterial 

Svenskt näringslivs Ranking6 2016 

Under perioden januari till april 2016 svarade 98 stycken företag i kommunen på Svenskt 

Näringslivs undersökning gällande företagsklimatet. Den gjordes via webb, post och 

telefonintervjuer. Av de 98 företagen som deltog var 80% män och 20% kvinnor och närmare 

70% var 45 år eller äldre. 75% av de svarande hade inga eller max 5 anställda och den största 

branschen var jord- och skogsbruk (25%) följt av bygg (14%), industri (12%), tjänsteföretag 

(12%) samt handel (11%). Den vanligaste orsaken till att företagen hade haft kontakt med 

kommunen var upphandling och tillstånd (båda motsvarade 38%) följt av besök på företag 

(35%) samt kontakt med näringslivsfunktion (30%), leverans till kommunen (27%), rådgivning 

(22%), förbättring av företagsklimat (13%) och annat (16%). Av de svarande har 33% inte haft 

kontakt med kommunen, varken tjänstemän eller politiker. 

 

Nedan följer en redovisning av de betyg som företagen i kommunen satt på de olika frågorna 

som ställs i undersökningen. De som redovisas är de med direkt koppling till kommunens 

verksamhet: 

 

a) Sammanfattande omdömet   3,1 

b) Service till företagen   2,7  

c) Tjänstemännens attityder till företagen  3,0 

d) Kommunpolitikerna attityder till föragande 3,0 

e) Kommunens information   2,9 

f) Dialog med kommunledningen  2,8 

                                                 
4
 http://www.bracke.se/foretagandeochutveckling.4.73773db514ee2ab085a9992.html 

5
 http://www.bracke.se/foretagandeochutveckling/tillstandreglerochtillsyn.4.73773db514ee2ab085a9957.html 

6
 Svenskt Näringsliv är en intresseorganisation som årligen gör en årlig enkätundersökning som vänder sig till ett 

visst antal företag i alla kommuner. 

http://www.bracke.se/foretagandeochutveckling/tillstandreglerochtillsyn.4.73773db514ee2ab085a9957.html
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g) Upphandling   2,3 

h) Tillämpning av lagar och regler  3,0  

 

Enligt undersökningen är följande åtgärder viktigast i kommunen: 

 

a) Öka kommunens attraktionskraft   (51%) 

b) Sänkt kommunalskatt    (43%) 

c) Bättre förståelse hos tjänstemän och  

politiker för företagande   (41%) 

d) Bättre på att stimulera nyetableringar  (39%) 

e) Bättre dialog mellan kommunen och företagen (37%) 

f) Bättre information till företagen  (33%) 

g) Låta fler företag driva kommunal verksamhet (29%) 

h) Utbilda elever om företagens roll i samhället (29%) 

i) Snabbare handläggning   (23%) 

j) Fler företagsbesök   (22%) 

k) Ökad tillgång till bostäder   (10%) 

 

Hur mår företagen i kommunen? 

Det görs en rad olika mätningar kring företagen i en kommun. Den som nämns ovan utgår från 

hur företagen upplever att det är. SYNA
7
 och Bästa företagarkommun

8
 utgår från företagens 

ekonomi. Här följer en sammanställning över läget 2016 i Bräcke kommun jämfört med rikets 

totalt 290 kommuner och länets 8 kommuner. 

 

Ranking Placering 2016, riket Placering 2016, länet 

SYNA Finns ej! 8 

Svenskt näringsliv 251 6 

Bästa företagarkommun 11 2 

 

För att kunna mäta om arbetet leder till någon förändring hos företagen i Bräcke kommun 

kommer även en utredning kring företagens tillväxt och mående under 2016 att vara 

referenspunkt. Rapporten från boksluten 2016 kommer i september 2017. 

 

  

                                                 
7
 SYNA= Störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst 

8
 Bästa företagarkommun= Omsättning, ökad omsättning och genomsnittlig omsättningsökning. Resultat, ökat 

resultat och genomsnittlig resultatökning. Antal företag, nettotillskottet av nyregistrerade aktiebolag i relation till 

kommunens totala antal AB. Kreditvärdighet, andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC.  
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Processen framåt  

Utifrån det resultat som redovisas i utredningen föreslår arbetsgruppen att arbetet med 

näringslivsklimatet ska resultera i en gemensam målbild för företag, tjänstemän och politiker. 

För att uppnå detta krävs engagemang, delaktiget, lyhördhet och samverkan mellan parterna. 

Förståelse och respekt för de olika roller som finns inom både den kommunala verksamheten 

och hos företagen. Den gemensamma målbilden ska processas fram och utmynna i ett program 

för bättre näringslivsklimat enligt följande förslag:  

 

 
 

Det tas fram årliga aktivitetsplaner mellan 2017-2018 med frågor som behöver lyftas och 

åtgärdas. För att skapa delaktighet, engagemang och gemensam målbild planeras alltså även 

workshops under samma period med start hösten 2017. En kommunikationsplan för processen 

tas fram och under 2018 ett program för bättre näringslivsklimat - Hur ser näringslivet ut i 

Bräcke kommun 2025? 

 

Uppföljning och förankring 

Tillväxtavdelningen ansvarar för uppföljning och förankring av arbetet med aktivitetsplan, 

workshops och program för bättre näringslivsklimat. Arbetsgruppen är delaktig i denna process. 

 

Politiken ansvarar för att vara delaktiga och fördela resurser för att möjliggöra att arbetet och 

aktiviteterna. 

 

Företagen ansvarar för sin delaktighet och sitt engagemang.  


