
Tillsammans	för	ett	bättre	företagsklimat	
	-	dags	för	TAKE-OFF	



Vad	blev	resultatet?			

Av	9	dialogmöten	
mer	än	350	
dialoger,		
över	500	”post-its”	



1.	Var	skaver	det?	

!  Det	saknas	samsyn	i	viktiga	nyckelfrågor,	en	politisk	viljeinriktning	och	en	
gemensam	vision	–	en	Håboanda	

!  Det	finns	behov	att	ett	annat	ledarskap	&	en	tydligare	styrning		
!  Det	krävs	ökad	förståelse	för	och	samverkan	kring	företagarfrågor	

!  Det	saknas	förutsättningar	för	tillväxt	i	befintliga	företag	och	för	nyetablering	av	
nya	företag	–	kommunens	unika	läge	tas	inte	tillvara!	

!  Det	saknas	respekt	och	tillit	för	varandras	roller.	En	negativ	attityd	har	skapat	
många	missförstånd.		

!  Det	finns	ett	behov	av	ökad	kompetens		&	kunskap	



5. Skapa förutsättning 
för samverkan, 
utbildning, utveckling 
och kompetens-
försörjning 

4. Skapa ett gott 
samtalsklimat så att 
attityder och beteenden 
påverkas i en positiv 
riktning.

3. Skapa tillväxt  
genom attraktiv 
samhällsplanering 
och infrastruktur

2. Skapa upplevelsen 
av ett gott 
näringslivsklimat

1. Vision - Att 
skapa en ”Håbo-

anda”!

2.	Vad	ska	vi	fokusera	på?	

6. Ta till vara Håbo kommuns 
unika läge genom att skapa 
goda förutsättningar för 
tillväxt och en god livsmiljö   



3.	Vilka	Viktiga	steg	måste	vi	ta?	

Gemensam 
målbild 

Styrning & beslut 

Ledarskap – 
 rätt kompetens 

Genomförande – 
plan, ansvar 
organisation, 
finansiering 

Attityd – 
servicenivå, 

Dialog & 
samverkan, 

Uppföljning 



Vi	är	redan	på	god	väg	
Näringslivsfrågor	på	Kommunstyrelsens	agenda	

Grundläggande	strategiska	dokument	under	framtagande	

Affärssystem	för	bättre	struktur	och	att	säkerställa	information/återkoppling	

Lotsfunktion	–	en	väg	in	

Ökade	kommunikationsinsatser		

Ny	Översiktsplan	bearbetas	–	beslut	2019	

Logistik	Bålsta,	Draget,	Utveckling	av	centrum	på	gång	

Organisationsförändring	för	Plan-Exploateringsavdelningen	

Strategisk	näringslivsplan,	2018-	2022,	är	under	framtagande.		

Mål:	Håbo	kommun	en	av	Sveriges	ledande	näringslivskommuner!	



4.	Resultatet	skapar	en	strategisk	plan	för	den	
stora	förändringsresan	–	från	ord	till	handling		

En övergripande plan för hur näringslivet i kommunen 
ska upplevas och som ger företagen en tydlig bild av 
kommunens ambition. Vad?, hur?, vem?, när? 

Planen ska hantera ett allmänt behov av en attityd 
och beteendeförändring gällande näringslivsfrågor i 
kommunen

Mål: Vi ska bli en av Sveriges 20 bästa 
kommunerna att vara företagare i 2022 



50 % av de förslag som kommit in går att göra NU! 

50% av de förslag som kommit in kräver BESLUT Kräver 
politiska beslut och långsiktigt arbete 

Men	vi	är	inte	
handlingsförlamade……	



Skapa	mötesplatser	för	nätverkande	och	
kompetensutveckling	

!  Erbjuda	utbildningar	för	tjänstemän	och	företagare		
!  Kontinuerliga	frukostmöten	med	innehåll	kopplat	till	Den	Stora	Förändringsresan	

!  Dialogmöten	kring	utveckling	och	sakfrågor		

!  Löpande	information	om	vad	som	faktisk	såväl	beslutas	som	genomförs,	dvs	sprida	goda	
nyheter.	

!  Stärka	Näringslivsrådets	roll	som	kopplingen	mellan	näringslivet	och	politiken	

!  Börja	bygga	varumärket	Håbo	

!  Arbeta	med	LOU-frågor	–	utbildning	och	stöttning	

!  Bidra	till	kännedom	om	och	kunskap	om	hemmamarknaden	

!  Företagsbesök	

!  Omvärldsbevakning	

!  Samarbeten	med	företagarnas	organisationer		

!  Samverkan	med	strategiska	partners	och	stödjande	organisationer		



På	vilket	sätt	ska	vi	lyckas	
Nyckelord	-	Värdeord	

!  Samsyn(vi-känsla) Samsyn har vi när alla inblandade har en gemensam uppfattning om mål och 
vision, värderingar och ambitioner för samverkan, kunskap om varandras roller. 

!  Transparens - Att informationen är tillgänglig och begriplig med insyn och möjlighet till 
deltagande i beslut.  

!  Förståelse Att vi ska skapa förståelse för företagande och företagarnas villkor och  
       skapa insikt i kommunens processer, lagar och förordningar.

!  Vilja Att	vi	ska	visa	vilja,	mod	och	genomförandekraft.	Det	är	allas	ansvar	att	bidra	till	en	ny	positiv	
viljeinriktning

“Transparency is not just about 
observing something going on, it 
is about understanding what is 
going on”. Douglas Clyde Wilson, The paradoxes of 
Transparency.  



Avslutningsvis	

•  Den stora Förändringsresan – är ett brett och 
förvaltningsövergripande förändringsarbete som kräver samverkan på 
riktigt och långsiktigt, med politiker, tjänstemän och företagare 
under hela resan.

•  Mod och uthållighet

•  Vi får inte en chans till!

•  Kick-OFF den 25 maj


