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TIDSPLAN FÖR UTBILDNINGEN

INFORMATION OM VAD SOM PÅGÅR  
I UTBILDNINGEN - FÖRENKLA HELT ENKELT

 
Sedan en tid tillbaka pågår utbildningen Förenkla – helt enkelt. I den kan  
kommuner som vill förbättra sina företagskontakter kan delta. Utbildningen 
ges av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och riktar sig till chefer,  
handläggare och politiker i kommunen som möter företagare i sitt arbete. 
 
Den 14 oktober 2019 genomfördes en utbildningsdag om attityder, service och  
förståelse på Riobion i Ljusdal där cirka 140 personer inspirerades.  

Den 5 december 2019 väntar ett tillfälle med fördjupning med fokus på effektiv  
förvaltning och service i kommunens myndighetsutövning. Fördjupningen riktar  
sig till definierade målgrupper.  

Innan det sista utbildningstillfället, den 26 mars 2020, ska kommunen ha gjort en  
handlingsplan/åtgärdslista som innehåller identifierade förbättringsområden.  
Handlingsplanen ska också ta upp pågående utvecklingsinsatser som bidrar till  
bättre kontakter med näringslivet. Handlingsplanen presenteras 26 mars 2020.  



UTBILDNINGEN FÖRENKLA – HELT ENKELT
FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER 

Avgörande för företagare är att de myndigheter 
som de är beroende av är tillgängliga, ger en 
god service, agerar rättssäkert och effektivt.  

Utbildningen tar fasta på hur vi i Ljusdals kom-
mun kan förbättra kontakten med företagarna. 
Det handlar om ökad service och tillgänglighet, 
bättre rutiner, ett gott bemötande och en bättre 
samverkan mellan olika förvaltningar och tjänste-
personer med olika roller och uppgifter. 

Målen med utbildningen är att: 
• Ge ökade insikter om näringslivet i kommu-

nen, dess betydelse för att skapa sysselsätt-
ning och resurser till välfärden och kommu-
nens mål för tillväxt och näringslivsutveckling 
 

• Skapa förståelse för att ett bra företagsklimat 
öppnar för ett mer jämställt företagande med 
mer mångfald  

• Ge får insikter om företagens villkor och  
drivkrafter 

• Ge inblick i hur regelverk och dess tillämpning 
påverkar företagen och verktyg för hur till-
lämpningen kan utvecklas utan att ge avkall 
på god myndighetsutövning 

• Ge varje deltagare ökat engagemang och  
ansvarstagande när vi som tjänstepersoner 
eller politiker möter företag i sin vardag 

• Tydliggöra roller och ansvar mellan oss i för-
valtningar, som politiker och tjänstepersoner 
samt kommunen och företagen 

• Visa på vinsterna för både vårt näringsliv  
och kommunen med ett samarbete mellan 
förvaltningar där vi alla bidrar 

• Ge kommunen en grund för ett kontinuerligt 
och långsiktigt arbete med förbättrade  
företagskontakter 
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8 av 10 
företag har 
någon gång 
kontakt med 
kommunen.



Den 14 oktober 2019 genomfördes en utbildningsdag om  
attityder, service och föreståelse på Riobion i Ljusdal.  
Totalt var vi ca 140 personer som fick information och  
inspirerades. 

Resultatet har sorterats upp i sju olika områden:
• En väg in - guide
• Samverkan mellan enheter
• Tyddliggöra - tillgänglighetsgöra
• Värdskap - tjänstepersoner
• Information - kommunikation
• Politiskt
• Övrigt

 
Vid dagens slut fick alla i uppdrag att lämna förbättrings-
förslag, synpunkter och konkreta tips hur vi kan bli bättre i 
dialogen med vårt lokala näringsliv. Vi fick in 145st!  
Ett resultat som visar på stort engagemang och vilja till att 
förbättra, vilket överträffade alla förväntningar. 
Stort tack till alla som deltog! 

Vi fick guldstjärna i kanten då även ett 20-tal företagare valde att delta 
under dagen, något som imponerade på SKL då antalet företagare var 
flest hitintills sedan starten av utblidningen 2010. Fast det visste vi ju 
redan, att vi har ett engagerat näringsliv!
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UTBILDNINGSDAG PÅ RIOBION 

  
 
Vi har ett  
engagerat  
näringsliv! 



VAD HÄNDER HÄRNÄST?
Det som väntar nu närmast är en fördjupning som sker 
den 5 december med fokus på effektiv förvaltning och 
service i myndighetsutövning. Där nya förslag kommer att 
lämnas för vårt kommande arbete. 

Efter utbildningen ska vi i kommunen ha en handlings-
plan/åtgärdslista med de åtgärder och förbättringsområ-
den som identifierats som värdefulla. I planen tar vi även 
med pågående utvecklingsinsatser som bidrar till bättre 
kontakter med näringslivet. Planen kommer att presente-
ras sista utbildningsdagen den 26 mars 2020. 

Handlingsplanen, precis som utbildningen, är förvalt-
ningsöverskridande och vänder sig till samtliga för-
valtningschefer, handläggare och politiker som möter 
företagen i sitt dagliga arbete. Vilket innefattar samtliga 
verksamheter i kommunen. Arbetet med utbildningen 
finansieras av stöd från Tillväxtverket. 

Har du frågor, synpunkter, funderingar kring Ljusdals kommuns arbete med företagsklimat är 
du välkommen att höra av dig till någon av oss

Nicklas Bremefors 
Kommunchef
nicklas.bremefors@ljusdal.se

KONTAKT

Markus Evensson (S)     
Kommunstyrelsens ordförande
markus.evensson@ljusdal.se 
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