Förenkla - helt enkelt
Förenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill
förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer,
handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete.
Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en
förutsättning för att utveckla välfärden. Var människor och företag väljer att etablera sig
påverkas i regel av faktorer som kommunen i det korta perspektivet kan ha svårt att påverka,
som tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och kommunikationer. En
faktor som kommunen emellertid kan påverka direkt och som har stor betydelse för företagens
möjlighet att verka, etablera och växa är det lokala företagsklimatet. Förenkla – helt enkelt
kan vara ett stöd i kommunens utvecklingsarbete av det lokala företagsklimatet.

Mål
Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet
genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa ett
tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.
Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för möjligheten att starta,
verka och växa.

Ny version av uppskattat koncept
Förenkla - helt enkelt har över 100 kommuner genomfört sedan starten 2010. Nu kommer en
ny vidareutvecklad version av utbildningen. Under hösten 2015 genomförs den nya
utbildningen som piloter i Jönköping och Höganäs.

Målgrupp
Målgruppen är kommuner som vill få stöd för att utveckla sitt företagsklimat. Det är en
utbildning för alla medarbetare, chefer och förtroendevalda som möter företagen. Vi ser att så
många som möjligt deltar vid de två stora utbildningsdagarna.
Ni som tidigare genomfört utbildningen Förenkla – helt enkelt är välkomna att fylla på med
ny inspiration och nya verktyg genom de olika tematiska utbildningsträffarna.

Utbildningens form och innehåll
Hur kommuner ska göra för att utveckla sitt lokala företagsklimat finns det inget entydigt svar
på. Det är svårt att avgränsa vilka kommunala verksamheter som påverkar det lokala
företagsklimatet. Att ha en väl fungerande skola och omsorg är exempelvis en
grundförutsättning. Företagsklimatet utvecklas när alla kommunala förvaltningar och
verksamheter som har kontakter med näringslivet tar ett gemensamt ansvar. Det är många
pusselbitar som ska passa in och stödja varandra. Förenkla – helt enkelt hjälper kommunerna
att lägga detta pussel.
Utbildningen tar avstamp i det som företagen själva anser viktigt. Det finns många studier och
undersökningar från akademin, Tillväxtverket, Tillväxtanalys och inte minst olika företrädare
för näringslivet som beskriver behovet av en bra kommunal service, framförallt inom
myndighetsutövning. Slutsatsen är att kommunen behöver arbeta brett och sammanhållet och
alla kommunens pusselbitar stärker helheten.
De olika pusselbitar som vi tar upp genom utbildningen är:








Tydligt ledarskap
Ökad förståelse för förståelse behov och utmaning
Attityd och bemötande
Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen
Dialog med företagen
Näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola och
näringsliv
 Mäta företagsklimatet och sätta mål

Block 1: Förträff

Tydligt ledarskap
Utbildningen inleds med en förträff med kommunledning, politisk och tjänstemannaledning.
Vi tar fram en plan för utbildningen.

Block 2: Stor utbildningsdag för alla i kommunen som möter företagen

Attityder och service
En stor gemensam dag där kommunens mål tydliggörs, deltagarna får kunskap om hur
företagandet ser ut idag och inspiration att ta ett personligt ansvar för kommunens utveckling
av företagsklimatet.

Tematiska utbildningsträffar och workshops:

Kommunikation, information
Tidig dialog, upphandlingskoncept framtaget av SKL och
Teknikföretagen
Näringslivets kompetensförsörjning och samverkan skola
näringsliv
Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen
Väljs utifrån ert intresse/inriktning. En obligatorisk del kring effektiv förvaltning och service i
myndighetsutövningen som genomförs hos er och där målgruppen är myndighetskommunen.
Både chefer och medarbetare.
Övriga workshops sker i Stockholm och tar sikte på andra pusselbitar. I dessa aktiviteter
deltar ett mer begränsat antal nyckelpersoner. Även kommuner som tidigare gått Förenkla
bjuds in för ett spännande erfarenhetsutbyte.

Eget arbete med en sammanställning:
Genom utbildningen ska ni definiera vad ni vill utveckla och vad ni gör och gjort på olika
förvaltningar för att utveckla företagsklimatet. Ni ska alltså lägga ert pussel Vilka pusselbitar
har ni och vilka behöver ni utveckla?

Block 3: Avslutande dag – så här lägger vi vårt pussel

Mäta företagsklimatet, sätta mål
Gemensam dag där föredrag blandas med att ni berättar för varandra vad som görs och vad
som kommer att göras. En färdplan och mål framåt. Nu kör vi!

Praktiska frågor
Utbildningen genomförs under 6 till 9 månader. Vi tar nu emot intresseanmälningar och har
gärna en dialog med er kring utbildningens form och innehåll. Utbildningsstart under hösten
2015 eller våren 2016. Vill du veta mer: Kontakta Anders Gunnarsson, SKL tfn: 08-452 78 43

