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2019-2025
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God service och bra
nätverk kan leda till
en attraktiv plats.
En attraktiv plats kan
bidra till nätverk och
ökad service.

Vad är ett blomstrande
näringslivsklimat?
Denna sammanfattning bygger på ett dokument
framtaget tillsammans med företagarna, tjänstemän
och politiker. Det kommer styra företagens och
kommunens arbete tillsammans fram till 2025.
Programmet är en av många delar med fokus på
företagsrelaterade frågor och näringslivsklimatet.

Andra viktiga delar som spelar roll för helheten
är bra skola, vård och omsorg samt övrig service
som butiker, bank och så vidare.
De tre fokusområdena som kommer att vara
övergripande under 2019–2025 är; platsen,
servicen och nätverken.

Platsen – vi är stolta över vår bygd
1

Dialogmöten med företagare
ska hållas där både tjänstemän och politiker deltar.

3

Kommunen ska driva frågor
för att påverka utvecklingen
av kollektivtrafik, transportlösningar samt vägnätet.

2

Kommunen ska årligen
genomföra inspirations- och/
eller värdskapsutbildning
tillsammans med företag.

4

Kommunen ska driva insatser mot digital utveckling
för företag och kommunala
verksamheter.

Service – att får svar på ett bra sätt
5

Utreda behovet av servicegarantier (t.ex. svarstider)
och införa dessa om behov
finns.

7

Paketera information kring
företagsfrågor med fokus
på upphandling, tillstånd
och företagsstöd.

9

Uppmuntra och delta i
projekt om kommersiell och
offentlig service för landsbygdsföretag.

6

8

Tydliggöra och förbättra
tillgängligheten hos alla
medarbetare på kommunen
som jobbar mot företag.
Förbättra och eventuellt
utöka de kommunala
informationskanalerna.

Ingen kan göra allt,
tillsammans kan vi
göra mycket!

Nätverk – att mötas ska vara givande
10

Se över och utvärdera
mötesformer.

11

Utveckla samverkansformer
med olika aktörer.

13

Politiker i näringslivsutskottet ska medverka under
minst 20 företagsbesök per
år för att fånga upp frågor.

12

Näringslivsutvecklarna ska
göra minst 100 företagsbesök per år för att fånga
upp frågor, informera och
vägleda.

14

Politikerna i kommunfullmäktige ska genomföra minst tre
företagsbesök i samband
med sina sammanträden.

16

Stödja företagens tillväxt genom erfarenhetsutbyte kring kompetensförsörjning,
generationsväxling samt att vara en
attraktiv arbetsgivare.

15

Samverkan med utbildningsanordnare och Arbetsförmedling, för att öka möjligheterna till sysselsättning på
hemorten för unga.

Det finns mycket att vara stolt över i vår kommun. Alla som bor här, alla företag, fiskevatten, läget
mellan hav och fjäll, landsbygden, föreningslivet, skogen, naturen och massa annat. Vi har valt att
bo och verka här och tillsammans ska vi jobba för att förstärka vår bygd ännu mer för ett
blomstrande näringslivsklimat.

Skapa mötesplatser
där vi tänker nytt och där
alla tar ansvar för sin del
och sina tankar för att
skapa en positiv helhet.

Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke
tillvaxt@bracke.se • www.bracke.se
Hela programmet finns att läsa på www.bracke.se under ”Näringslivsklimat”.

