”Företagen allt
mer nöjda med
kommunen”

Insikt
2016

Så tycker regionens företag
om kommunernas arbete

”Företagarna har blivit nöjdare
– men vi har en bit kvar.”
et är glädjande att se hur företagarna
år för år blivit nöjdare med kommunernas service i Göteborgsregionen
och att det enträgna arbetet ger
resultat. Årets Insikt är den femte som
genomförts sedan 2009 och precis som vid
alla tidigare mätningar ökar det samlade
Nöjd-Kund-Indexet för regionen. Några
kommuner utmärker sig särskilt.
åt alla de ansträngningar som görs för att möta företagens
förväntningar. Ju större engagemang från
de olika kommunala organisationerna,
desto bättre för näringslivet. Det kan
vi alla vara överens om. Men vi
har fortfarande en bit kvar
tills vi som region är nöjda
med resultatet. Insatserna
måste bli vassare. Vårt mål
är att ingen annan storstadsregion ska vara bättre på att
skapa goda förutsättningar
för alla som driver företag.
Och där är vi inte ännu.
DET ÄR ETT GOTT BETYG

Om undersökningen
Insikt bygger på analysmodellen Nöjd KundIndex (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas
service inom områdena brandtillsyn, bygglov,
markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelstillsyn
samt serveringstillstånd.
I Göteborgsregionen utgörs underlaget av
2 867 enkätsvar från privata företag med
ärenden under 2016 (svarsfrekvens 40 procent).
Undersökningen utförs i samarbete med Sveriges
Kommuner och Landsting och ingår i deras
serie ”öppen jämförelse – Företagsklimat”, där
147 kommuner ingår.
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En kommun ska ge så bra och korrekt
service som möjligt till den som bedriver
verksamhet, men också till den som tänker
etablera sig. Företag som vill utvecklas
behöver klara och snabba besked och
uppleva en mer positiv attityd kring företagande. Förändringar till det bättre måste
alltid vara på gång.
I det arbetet får vi inte tappa tempo
nu utan se till att verkligen vara på tårna.
Vi behöver öka trycket på alla nivåer, från
högsta ledning till varje enskild medarbetare. Göteborgsregionen upplever
en högkonjunktur av sällan skådat slag
och hela regionen är mitt inne i ett
utvecklingssprång.
LÅT OSS TILLSAMMANS underlätta det
språnget och ytterligare förbättra
samarbetet.

Företagsklimatet förbättras
i Göteborgsregionen
Företagen i Göteborgsregionen är allt mer nöjda med den service kommunerna
ger i viktiga tillståndsprocesser. I årets mätning av kundnöjdheten har betyget
stigit ytterligare 2 enheter till NKI 68. Årets resultat ligger nära den övre
gränsen för godkänt som Sveriges Kommuner och Landsting satt upp för
undersökningen (godkänt = 62 – 69). Det är framförallt de mindre företagen
med färre än 10 anställda som är allt mer nöjda med servicen.
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Vi är Göteborgsregionen
Göteborgsregionen består av
13 kommuner, var och en med ett
unikt näringsliv. Business Region
Göteborgs uppdrag är att bidra till
jobbskapande och hållbar tillväxt
för hela regionens näringsliv.
Detta förutsätter bland annat ett
gott företagsklimat. Tillsammans
med de 13 kommunerna tar vi gemensamt ansvar för att stärka företagsklimatet och därmed attraktiviteten
i vår arbetsmarknadsregion.
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Kvaliteten
är avgörande

54%

av företagen
som kontaktat
kommunerna har
10 eller färre
anställda

1/3

av företagen
som kontaktar
kommunerna har
tidigare inte haft
någon kontakt

”Företagen är mest nöjda med
kommunernas bemötande.”

Samtidigt upplever företagen att rättssäkerheten
har förbättrats sedan förra mätningen. Betyget stiger
med 3 enheter i årets mätning, vilket är den största
förändringen av de sex serviceområden som mäts.
Sett över en längre tid har betyget ökat kraftigt
på alla serviceområden. Men det är tre områden
som sticker ut kraftigt. Effektivitet, bemötande och
rättssäkerhet uppvisar ökningar på mellan 1– 9
enheter sedan 2008. Det är också dessa tre områden
som företagen tycker är viktigast att förbättra.

amtliga serviceområden får goda omdömen
av företagen på NKI mellan 68 och 75. Det
serviceområde som företagen är mest nöjda
med är bemötandet medan kommunens förmåga att
lämna information får lägst betyg. Att bemötandet
upplevs positivt är särskilt viktigt eftersom det är
grunden för ett bra möte och dialog mellan företag
och kommun. Cirka hälften av alla företag uppger
att man har fysiska möten med kommunen. Och de
som har fysiska möten ger också något högre betyg
än den genomsnittliga kunden (+ 2 enheter).
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”Företagen är mer nöjda i
10 av 12 kommuner.”
ex av kommunerna i Göteborgsregionen
får NKI-betyg över 70, vilket anses vara
gränsen för höga betyg. De mest nöjda
företagen hittar man på Öckerö * och i Ale med
NKI på 79 respektive 74. Ale utses dock till årets
vinnare, eftersom Öckerö har för få svar för att
ingå i den officiella rankingen.
Tjörns kommun står för den största förbätt
ringen sedan förra mätningen. Sedan mätningen
startade står Ale, Lerum och Stenungsund för
den starkaste förbättringen.

Samtliga dessa kommuner har förflyttat sig
från att haft underkända NKI nivåer till att nu
ha starka NKI, dvs över 70. Även Göteborgs
stad fortsätter att öka något. Göteborg står för
över hälften av alla ärenden
i undersökningen och
väger därmed tungt
i undersökningen.
(Lilla Edet deltar ej
(+2 )
i 2016 års Insiktsundersökning).
NKI för
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Göteborgsregionen

NKI per kvalitetsfaktor i Göteborgsregionen

NKI per kommun

Inom varje serviceområde har företagaren besvarat frågor kring sex kvalitetsfaktorer.
Maxbetyget är 100 och förändringen jämfört med 2014 anges inom parentes.
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Alla myndighetsområden
NKI per kommun

I insikt undersöks den kommunala servicen inom sex myndighetsområden.
Företagarna i Göteborgsregionen ger högst betyg på servicen inom området
serveringstillstånd på NKI 74. Även markupplåtelse av offentlig plats får höga
betyg och står för den största förbättringen jämfört med förra mätningen.
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* Resultat redovisas bara då minst sju företag har svarat.
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Förändringar för Miljötillsyn kan ej redovisas
då verksamhetsområdet år 2014 redovisats
tillsammans med Livsmedelstillsyn.		
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Nästan allt byggande påverkar
omgivningen och därför krävs
ansökningar och bygglov enligt
plan- och bygglagen.
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Miljöförvaltningens uppdrag är att
skydda människors hälsa och miljön.
I tillsynen som sker enligt miljölagstiftningen kontrolleras bland annat
hur företagare och andra verksamheter
arbetar för att se till att det inte
uppstår problem och störningar.
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Förändringar för Livsmedelstillsyn kan ej
redovisas då verksamhetsområdet år 2014
redovisats tillsammans med Miljötillsyn.		
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Som konsumenter ska vi kunna
lita på den mat vi får i affären,
restaurangen, äldreboendet eller
skolan. I Göteborg är det miljöförvaltningen som kontrollerar att
livsmedelsföretagare i kommunen
följer lagens regler och levererar
säker mat till konsumenterna.
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Så går vi vidare
Målet med Insikt är att kommunerna
ska förbättra sin service till företag.
Undersökningen är utarbetad för
att kunna användas som ett verktyg
i förbättringsarbetet. Här svarar
kommunerna på frågan:
Vilket är ditt bästa tips för att
förbättra företagsklimatet
i Göteborgsregionen och hur
arbetar just din kommun
med det framöver?

ALINGSÅS
Magnus Thordmark
NÄRINGSLIVSCHEF

– Fler möten mellan människor. Under 2016
träffade vi drygt 2 000 företagare, ordnade
50 frukostmöten, nätverksträffar och seminarier
för 1 000 deltagare och genomförde över
100 företagsbesök. Vi ska fortsätta dialogen
för ökad ömsesidig förståelse mellan politiken
och företagandet och förändra kultur och
ledarskap för att bli mer kundfokuserade
och bättre på bemötande.

G ÖT E B O R G
Patrik Andersson

VD BUSINESS REGION GÖTEBORG

– Göteborgs stad har tagit fram en gemensam
handlingsplan där vi sätter fokus på bemötande
och snabbare handläggning. Vår ledstjärna för alla
företagskontakter är att ”det ska vara enkelt att
driva företag i Göteborg”. Framöver? Under 2017
har staden tagit hjälp av en extern konsult för att öka
genomförandet av handlingsplanen. Vi fokuserar
just nu på att hitta de bästa framgångsrecepten
och sprida de arbetssätten.

LERUM
Åsa Qvist Ek

NÄRINGSLIVSCHEF

– Samverka, samverka, samverka! Företagare, politiker
och tjänstepersoner behöver träffas, diskutera och
planera. Det ger förståelse för varandras roller och
utmaningar. Vi har ett Näringslivsråd där vi tillsammans
verkar för ett gott näringslivsklimat och en hållbar
näringslivsutveckling. Vi jobbar till exempel även
med NyföretagarCentrum, Småföretagsakademin,
lokala utvecklingsgrupper och BRG.

– I dag mäter vi avstånd i tid och inte meter. Bra
kollektivtrafik är en nyckelfråga för framgångsrika
etableringar och samarbeten. Vi samarbetar och
för dialog med Västtrafik och andra partners för att
öka tillgängligheten och skapa bättre förbindelser till
flygplatsen, motorn i hela vår näringslivsutveckling.
Tillgänglighet, närhet och att vara en aktiv
dialogpartner är högst på agendan.

KUNGSBACKA
Elinor Filipson

NÄRINGSLIVSCHEF

LILLA EDET
Kajsa Jernqvist
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

– Vi jobbar vidare med aktiviteter och diskussioner
tillsammans med våra företag och organisationer
men ska också utveckla arbetet med återkoppling,
information och kommunikation. Vi gör detta
tillsammans med våra företagare, politiker och
tjänstemän. För oss är det viktigt att ha en
personlig relation till och med varandra.
Dessutom vässar vi organisationen internt
för att ge bästa möjliga service utåt.

NÄRINGSLIVSCHEF

– Möta tillväxten genom att snabba upp och
förenkla processer för expansion och byggnation.
Underlätta kompetensförsörjning och öka kunskapen
om företagens behov. Vi fokuserar på att förbättra
servicen till näringslivet, snabba upp och förenkla
processerna som möjliggör expansion och vi
arbetar för ökad dialog med våra företag
och tydligare kommunikation.

K U N G Ä LV
Cecilia Örtendahl

TF NÄRINGSLIVSCHEF KUNGÄLVS KOMMUN

– Det sammanlagda erbjudandet till näringslivet
– allt från snabba svar och vässade processer till
attraktiva boendemiljöer – är det som får företagen
att välja att etablera sig i regionen. Näringslivet
är en del av helheten i regionen. Kommunen satsar
nu ytterligare på samverkan och utveckling
inom bland annat besöksnäring och nya
verksamhetsområden.

– Att lyssna både inåt och utåt för att ta reda
på vad som fungerar och vad som kan bli bättre.
Och dessutom kommunicera vad som gäller så
att företagens förväntningar kring till exempel
handläggningstider ligger på rätt nivå. Vi har
många nyanställda samt får snart en ordinarie
näringslivsansvarig så vi arbetar just nu med att
sätta och effektivisera våra interna processer.

STENUNGSUND
Alexander Kassay

N Ä RIN GSL IVSC H EF

TF NÄRINGSLIVSCHEF
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TF NÄRINGSLIVSANSVARIG

HÄRRYDA
Fredrik Olsson

ALE
Marie Bergwall

– Det är viktigt att på ett tidigt stadie ha en
dialog med företagarna för att fånga upp vad som
behöver förbättras. I år ökar vi tillgängligheten
genom att Kontaktcenter svarar på en del
frågor om bygglovsärenden, och vi kommer att
digitalisera processen kring bygglovsansökan
för kortare handläggningstider. Företagslotsgruppen är viktig för både nystartade
och etablerade företag.

PA RT I L L E
Lennart Axring

MÖLNDAL
Lars Ekberg

– Se till att vara en naturlig ingång för företagen
med fokus på tillgänglighet och förkortad handläggningstid. Företagsklimatet ska genomsyra alla nivåer
– politik, förvaltningens olika verksamheter och
invånare. Där är vi på god väg. Vi arbetar vidare
med metodiskt arbete, handlingsplan, uppföljning
och tätare samverkan över kommungränserna
i regionen.

TJ Ö R N
Anna Aldegren

NÄRINGSLIVSSTRATEG

– Dialog mellan tjänstemän och företagare ger
en bredare förståelse för varandras verkligheter.
Kommunikation och nätverk är avgörande. Vår
Företagsarena Tjörn är ett moderniserat näringslivsråd som fokuserar på aktiviteter och ger oss en
upparbetad infrastruktur och väg framåt. Vi jobbar
också hårt med intern processkartläggning för
att kunna förbättra vår service ytterligare.

NÄRINGSLIVSCHEF

– Det krävs ett långsiktigt arbete där det är
viktigt att lägga fokus på attityder och bemötande.
Insikt blir då ett bra verktyg för att följa upp och
ständigt förbättra sig. Vi har en intern ”Insiktgrupp”
som träffas varje kvartal. Det är berörda förvaltnings- och avdelningschefer som har ett utbyte
av erfarenheter och dialog med fokus på
ständiga förbättringar.

ÖCKERÖ
Ronald Johansson

BESÖK- OCH NÄRINGSLIVSCHEF

– Transparens och effektivare administration
till företagen förbättrar företagsklimatet.
Vi har ökat vårt fokus på kompetensförsörjning.
Lotsfunktionen har etablerats så att ärenden inte
ska hamna mellan verksamheterna. Företagarföreningen arbetar i dag nära kommunens
näringslivsenhet, vilket kortar ner avstånden
och skapar förutsättningar för tillväxt.
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Ales företagare nöjdast ...*

”För bara några år sedan var företagarna
kritiska till Ale kommuns service. Nu är de
nöjdast i hela regionen. – En bekräftelse
på att hårt, fokuserat arbete ger resultat.”
oppbetyg för tillgänglighet och bemötande.
Och totalt är Ale kommun den som sticker
ut mest i SKL:s mätning Insikt, med ett
genomsnittligt NKI på 74. Men för bara några år
sedan var det annorlunda.
– Det var mycket som inte fungerade i relationen
till våra företagare. Men vi bestämde oss för att
med utgångspunkt i klagomålen jobba ihop med
företagarna och tillsammans ta oss framåt, säger
Marie Bergwall, tillförordnad näringslivschef.
Ett näringslivsråd bildades, och en samverkan
byggdes upp mellan det, Näringslivsenheten och
Samhällsbyggnad. Och steg för steg har förbättringar
gjorts, bland annat en satsning på företagslots.

– Dialogen i näringslivsrådet har legat till grund
för vad vi jobbat med. Till exempel bemötande
och tillgänglighet, säger Marie Bergwall.
Hon konstaterar att det är fantastiskt när till
exempel Miljö och hälsa har jobbat ihärdigt med
bemötandekurser, medlyssning och internt
kunskapsdelande, och att det går att se i betyget
i Insikt; en ökning med 13 enheter (jmf 2015).
Eller när beslutet att låta Kontaktcenter svara på en
del frågor kring ärenden fått nöjdhetssiffrorna vad
gäller tillgänglighet att rusa i höjden. Men framför
allt tror Marie Bergwall att det goda resultatet
kommer från handläggarnas trygghet i det
dagliga arbetet.

Marie Bergwall
tf Näringslivschef, Ale

– Kunskap i kärnfrågan och
ett gott ledarskap är nyckeln,
säger hon. Marie Bergwall är
relativt ny i sin roll men tycker
att hon i och med det kan se på
Ale med ett utifrånperspektiv.
– Här finns en uthållighet som är beundransvärd. Det är ju lätt att ge upp om man inte ser
resultat direkt. Men nu är vi förstås oerhört glada
över att få se så fina siffror. Men nöjd med en
topplacering tänker Ale inte vara.
– Byggboom och tillväxt är utmaningar i sig.
Men vi vill jobba ännu mer med att ge Ale
kommun lyskraft och locka fler företagare att vilja
etablera sig här. Det ska fortsätta att hända bra
saker i Ale, som event och kampanjer som visar
upp den lokala handeln och näringslivet.
* Öckerö har visserligen ett högre betyg, men för få
ärenden för att räknas med i rankingen.

jörns näringslivsstrateg Anna Aldegren
är tydlig angående siffrorna i SKL:s
förra stora mätning 2014.
– Katastrofsiffror. Missnöjet bland företagarna var stort framför allt vad gällde
bygglov. Handläggningstiderna var för långa
och det visade sig att folk i stor utsträckning
inte förstod sina beslut, säger hon.
Det ledde till ett fokuserat arbete med att
kartlägga processer, se till att ansökningar
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blev korrekta från början och använda lättare
språk. Med resultat; i årets Insikt ökar Tjörn
med 21 enheter vad gäller bygglov och är den
kommun som har den största förbättringen
vad gäller effektivitet.
Tjörns kommun har också, liksom Ale,
arbetat med sin tillgänglighet. Kundcenter är
bemannat till sju på kvällen och även på helger.
Där kan företagare få svar på enklare frågor,
vilket i sin tur har avlastat handläggarna.

– Det är fortfarande en prioriterad fråga.
Men de stadiga förbättringarna från
mätning till mätning är uppmuntrande.
Sedan 2009 har vi klättrat från ett index
på 62 till 68. För bemötande och effektivitet har vi ökat ännu mer.

Men vad är egentligen
ett gott företagsklimat?
– Ordet företagsklimat innehåller många
olika saker. Kommunen ansvarar långt
ifrån för allt som påverkar det. Men vi har
ett särskilt ansvar när vi möter företag i
vår myndighetsutövning. Då är det viktigt
att vi som tjänstemän förstår deras villkor.

Hur ska förståelsen förbättras?

... och Tjörn förbättrar sig mest

”En kommun är en serviceorganisation
och samarbetspartner. Med den filosofin
i botten har Tjörns kommun blivit årets
främsta klättrare i Insikts ranking.”

HUR GÅR ARBETET MED
FÖRETAGSKLIMATET
I GÖTEBORG,
HENRIK EINARSSON,
ETABLERINGSCHEF
VID BUSINESS REGION
GÖTEBORG?

Anna Adlergren
Näringslivsstrateg, Tjörn

Bakom årets siffror ligger
ett övergripande arbete med
att inte bara ge god service,
utan också tala om vad kommunen erbjuder
och åstadkommer.
– Uppfattningen om en kommuns service
bygger inte bara på bygglovsärenden och
miljöinspektioner. En företagare är ju ofta också
förälder och kommuninvånare. Har de en positiv
bild av oss från början är det lättare för oss
att göra ett gott arbete, säger Anna Aldegren.

– I år var det tredje gången vi arrangerade
utbildningsdagen Förenkla helt enkelt.
300 medarbetare deltog från tio olika
förvaltningar som har kontakter med
näringslivet. Alla ska ha kunskap om hur
man ger ett bra bemötande.

Vad gjorde ni under dagen?
– Vi satsade på erfarenhetsutbyten. Ale
kommun, som har ett bra sätt att jobba
med bygglov, delade till exempel med sig
av sina erfarenheter. Tillståndsenheten
i Göteborgs Stad berättade om hur de
lyckats förbättra kundnöjdheten.

Henrik Einarsson
Etableringschef
vid Business Region
Göteborg
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Nu tar vi
nästa steg
Mätningen Insikt är ett viktigt redskap
i arbetet med att förbättra service.
För att våra medlemskommuner ska
kunna ta nästa steg i utvecklingen införs
löpande mätningar i Göteborgsregionen.
Vissa kommuner är redan igång och
resten ligger i startgroparna. Framöver
kommer det att göras enkäter – varje månad
eller varje kvartal, beroende på kommun –
med ett urval av alla företag som har
kontakter med sin kommun. Dina synpunkter
är viktiga för att vi ska kunna planera
för ännu bättre service. Därför vill vi veta
vad du tycker och vad som är viktigt för dig.

Business Region Göteborg AB
Box 111 19, 404 23 Göteborg
Besöksadress: Norra Hamngatan 14, 1 trappa
Telefon: 031-367 61 00. E-post: info@businessregion.se
Facebook: facebook.com/businessregiongoteborg
Läs rapporten i sin helhet på vår hemsida: www.businessregiongoteborg.se
Frågor om undersökningen besvaras av Henrik Einarsson:
031-367 61 27, henrik.einarsson@businessregion.se

Valentin&Byhr. Foto omslag: Frida Winter / Göteborg & Co.

Tack för att du tar dig tid att svara när
enkäten kommer till dig nästa gång.

