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I detta program beskrivs vad vi har för mål med näringslivsarbetet i Askersunds kommun. 

Näringslivsarbetet bygger på samverkan mellan kommunen och näringslivet inom ramen för 

näringslivsrådet samt inom Business Region Örebro. Näringslivsprogrammet har arbetats 

fram i samarbete med näringslivet, företagarorganisationerna, näringslivsrådet, tjänstemän 

samt politiker. 

Näringslivsfrågorna är en integrerad del av kommunens arbete och uppdrag och ska beröra 

och omfattas av samtliga kommunens förvaltningar och bolag. Alla näringsidkare ska kunna 

tillgodogöra sig de kommunala verksamheterna utan hinder och utan att behöva vänta oskäligt 

länge på att få hjälp. Vi ska ha ett fokus på tillgänglighet.  

Även social hållbarhet är en viktig grundsten i näringslivsarbetet då alla ska erbjudas stöd och 

hjälp för att nå en egen sysselsättning och försörjning.  Att skapa goda förutsättningar för 

arbete och sysselsättning är en angelägenhet som berör oss alla och främjar kommunens 

utveckling och välstånd.  



Syfte  

För att vi ska ha en god utveckling krävs ett gott samarbete mellan näringsliv och kommun 

där vi alla har olika roller och ansvarsområden. Näringslivsprogrammets syfte är att 

tydliggöra rollfördelning, fokusområden och uppsatta mål för näringslivsarbetet.   

 

Vision för näringslivsarbetet: ”Det ska vara attraktivt, enkelt och hållbart att starta, 

utveckla och driva företag i Askersunds kommun. ” 

Mål med näringslivsarbetet: ”Kommunen ska arbeta aktivt tillsammans med det lokala 

näringslivet samt andra myndigheter och organisationer i syfte att underlätta och möjliggöra 

en god utveckling av näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen.” 

 Arbetet med näringslivsfrågorna ska följa kommunens övergripande strategier inom 

perspektiven tillgänglighet, jämställdhet, folkhälsa och hållbarhet.  

 Vi ska ha ett bra företagsklimat 

 Vi ska vara tillgängliga, rättssäkra och ge en bra kommunal service. 

 Vi ska arbeta för en bra dialog och tvåvägskommunikation.  

 Vi ska samverka med näringslivet i det strategiska arbetet för att säkerställa den 

framtida kompetensförsörjningen.   

 

Fokusområden, roller och ansvar 
Kommunens roll 

Askersunds kommun har en roll som myndighet och även ett ansvar för infrastruktur, skola, 

vård och omsorg vilket påverkar medborgarnas och företagens vardag på olika sätt. 

Kommunorganisationen ska uppfattas som en serviceinriktad och kommunikativ myndighet. 

Nyckelfaktorer i myndighetsrollen är god vägledning och service, rättssäker och effektiv 

handläggning av ärenden samt tydliga besked. Det ska vara enkelt att få kontakt med 

kommunen. Underlättar vi för företagen att lyckas, så skapar vi förutsättningar för bättre 

samhällsservice.   

Askersunds kommun har en utvecklingsroll som innebär att initiera, stödja och samordna 

insatser för näringslivsutveckling och stärka platsens attraktionskraft. Askersunds kommun 

ska inom sina ansvarsområden medverka till samarbete och samverkan med andra aktörer 

både lokalt och regionalt. Askersunds kommun ska vara en aktiv part i det länsövergripande 

arbetet i Business Region Örebro, BRO där länets kommuner samverkar i näringslivsarbetet 

för en god utveckling av hela regionen.  Askersunds kommun ska agera möjliggörare inom 

sina ansvarsområden och ge näringslivet goda utvecklingsmöjligheter för sina verksamheter 

med målsättning att bidra till hållbar utveckling i Askersunds kommun. En viktig del i detta är 

att underlätta den digitala utvecklingen för företagen.  

 

 

 



Näringslivsrådets och företagsorganisationernas roll  

Näringslivsrådet i Askersunds kommun är ett samverkansorgan mellan Askersunds kommun, 

Företagarna, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Askersund i Centrum (AIC) och de större 

företagen. Näringslivsrådets roll är att samordna och driva näringslivets frågor gemensamt för 

att utveckla Askersunds kommun på bästa sätt genom en nära och kontinuerlig dialog mellan 

kommun och näringsliv. Näringslivsrådet används som en remissinstans och efterfrågar 

organisationernas synpunkter i viktiga frågor som berör näringslivet. 

Företagarorganisationerna har därmed en betydande och viktig roll när det gäller att arrangera 

nätverksträffar samt samordna och driva prioriterade frågor i sina organisationer som sedan 

kan lyftas upp i det kommunövergripande näringslivsarbetet.  

Näringslivsrådet har det övergripande uppdraget att arbeta med att förverkliga 

näringslivsprogrammet genom egen verksamhet eller genom samarbete med andra aktörer. 

Näringslivsrådet samordnar och driver gemensamma prioriterade frågor för kommunen och 

näringslivet genom att årligen ta fram och följa upp en gemensam aktivitetsplan för 

näringslivsarbetet. Askersunds kommuns näringslivsråd drivs, organiseras och sammankallas 

av Askersunds kommun. Kommunens representanter i näringslivsrådet är kommunstyrelsens 

ordförande, oppositionsråd, kommundirektör samt tjänstepersoner inom 

näringslivsutveckling. Företagarorganisationernas styrelser utser sina representanter till 

näringslivsrådet. De större företagens representanter utses i samarbete mellan de större 

företagen. 

Näringslivets roll 

Näringslivet driver och utvecklar sina egna verksamheter. Näringslivet ska vara goda 

ambassadörer för företagande samt vara engagerade för en god dialog och att bidra till 

platsens utveckling. Näringslivet har även en viktig roll i arbetet med kompetensförsörjning i 

kommunen. Det är viktigt att företagen påtalar framtida kompetensbehov, möjliggör praktik, 

studiebesök och kontakt med skolan samt på andra sätt verkar för att vara attraktiva 

arbetsgivare.  

Beskrivning fokusområden 

Fokusområdena Företagsklimat, Kommunikation och Kompetensförsörjning har valts ut 

genom dialog mellan näringsliv och kommun vid workshops, frukost- och lunchmöten, 

kommunfullmäktigemöte, Svenskt näringslivs årliga enkät samt utifrån NKI-mätning. 

 
Företagsklimat och kommunikation 

Vi fokuserar och målsätter arbetet med företagsklimatet därför att vi vill att Askersunds 

kommun ska upplevas som en plats där det är enkelt, tillgängligt och hållbart att driva sin 

verksamhet. En förutsättning för ett bra företagsklimat är att det finns ett bra samtalsklimat 

mellan näringslivets olika parter. En väl fungerade dialog är en viktig förutsättning för att 

åstadkomma förbättringar och innebär en ständig utveckling av sättet att kommunicera och 

skapa forum för dialog.  

Samverkan mellan kommun och näringsliv kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt och 

stort engagemang. I Askersunds kommun ska det vara en positiv vi-känsla mellan företagare 

och kommun. Attityder till företagande ska påverkas i positiv riktning. Företagare och 

kommunens representanter ska respektera och se positivt på varandras uppdrag och roller. 



Vi har ett gemensamt ansvar för att informera varandra och aktivt arbeta för en god 

tvåvägskommunikation. Vi ska gemensamt lyfta de goda resultaten, framåtandan, 

entreprenörskapet och de lyckade satsningarna. Både inom näringslivet och i 

kommunorganisationen. Detta skapar stolthet som bidrar till ökad tilltro, tillit och attraktivitet. 

All kommunikation ska präglas av öppenhet och transparens.  

 
Kompetensförsörjning 

Vi fokuserar och målsätter kompetensförsörjning då utbildning är grunden till ett hållbart liv 

där varje individ ges möjlighet till meningsfull sysselsättning och egen försörjning.  Det syftar 

även till att öka tillgången på rätt utbildad arbetskraft som på så sätt skapar ökade möjligheter 

till sysselsättning. 

Tillgång till bra utbildning, från förskola till universitet, bidrar till kommunens utveckling och 

främjar kommuninvånarnas möjligheter till ett livslångt lärande. Samarbetet mellan skola, 

näringsliv och andra aktörer kommer vara avgörande för vår framtida kompetensförsörjning. 

Kommunens skolelever ska via direktkontakt med näringslivet få kunskap om framtida 

yrkesval och arbetsmarknad samt främja utvecklingen av entreprenörskapet i skolan. 

Det är även viktigt att vi alla samverkar; näringslivet, kommunen, gymnasieskolan, 

vuxenutbildningen, företagarorganisationer, fackliga organisationer, studieförbund och 

universitet för att höja den formella utbildningsnivån så att vi kan möta den framtida 

arbetsmarknadens efterfrågan.  I framtiden kommer även arbetet med matchning, omställning 

och vidareutbildning på företagen vara viktigt då arbetsmarknaden förändras och fler väljer att 

arbeta inom flera olika områden under sin yrkeskarriär.  

Uppföljning/Ansvarsfördelning 

 Kommunstyrelsen har ansvar för att programmet förverkligas.  

 Kommunstyrelsen följer årligen upp näringslivsarbetet i samband med uppföljning av 

verksamhetsplanen.   

 För att nå framgång med näringslivsarbetet måste näringslivsaktörer i Askersunds 

kommun bidra till aktiviteter och att målen ska uppnås, dessa kan dock inte avkrävas 

ett formellt ansvar.  

 En god dialog och gemensamt engagemang från näringsliv och kommun krävs för ett 

lyckat arbete med målsättningen om ett gott näringslivsklimat.  

Tillhörande dokument: 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan beskriver på ett övergripande sätt det arbete som ska 

utföras inom näringslivsutveckling. Näringslivsprogrammet specificerar arbetet med 

fokusområden. Den årliga aktivitetsplanen beskriver den närmaste tidens arbete och är ett 

arbetsdokument för näringslivsrådet samt för den årliga uppföljningen till kommunstyrelsen.  


