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Inledning och sammanfattning 
Från slutet av september till början av december 2021 träffade näringslivsenhetens fem medarbetare representanter 

för 122 företag i Laholms kommun. 

 

Syftet med företagsbesöken var främst att få en nulägesbild av företagens behov för sin utveckling och hur 

kommunen bäst kan stödja företagarna. Syftet var även att stärka kommunens relationer med näringslivets 

företrädare och främja det lokala näringslivsklimatet. 

 

Företagsbesöken var en situationsanpassad mix av intervju, samtal, diskussion och studiebesök, men med fokus på 

ett antal fördefinierade frågor. Samtalen skedde i de allra flesta fall hos respektive företag och varade mellan 45 

minuter och tre timmar, oftast 1,5-2 timmar. 

Samtalen skedde i förtroende och svaren på frågorna redovisas utan att kunna härledas till enskilda personer eller 

företag. 
 

Respondenterna var relativt slumpmässigt utvalda, med huvuddelen aktiebolag. Men även enskilda företag, 

handelsbolag och ekonomiska föreningar intervjuades. 

 

Branschmässigt delades företagen in enligt Statistiska Centralbyråns standard för svensk näringsgrensindelning 

(SNI). Flest företag var representerade i grupperna Tillverkning och industri (29 stycken) och Handel (27 stycken). 

 

Antal anställda per företag var ganska lika fördelat i intervallerna 2-5, 6-10, 11-25 och 26-100. Men det fanns även 

några i intervallet 0-1 och ett företag med fler än 100 anställda. 

46 % av företagen omsatte mer än 20 miljoner kronor om året och 40 % mellan 3 och 20 miljoner.  

 

Framtidstro och behov närmaste åren 
78 % av företagarna trodde att företagets omsättning kommer öka de närmaste tre åren, 20 % trodde på oförändrad 

omsättning och 2 % minskad.  

Främsta orsakerna till omsättningsökning trodde man kommer bero på (inom parentes antal företagare som nämnde 

detta i sina kommentarer); ökat kundunderlag/efterfrågan (43), strategiska förändringar (25), nya marknader 

och/eller ökad konkurrenskraft (14) och produktutveckling och/eller utökat sortiment (11). 

Oförändrad omsättning trodde man kommer bero på; nöjdhet eller medvetet val (9), statisk eller osäker marknad 

(5) och varubrist/kapacitetsbegränsningar (4). 

 

När det gällde hur utvecklingen av antal anställda kommer se ut var motsvarande prognos för ökning 53 %, 

oförändrat 44 % och minskning 3 %. 

Främsta orsaken till att antal anställda kommer öka trodde man kommer bero på att volymerna ökar (33).  

Bland de som trodde på oförändrad personalstyrka angav man mer blandade orsaker; nöjdhet och strategiskt val 

(11), ryms inom befintlig personalstyrka (8) och effektivisering och modernisering (7). 

 

Behov som behöver tillgodoses för att gynna företagens utvecklingen handlade mest om att hitta ”rätt” personal (49 

%). Men även lokaler (27 %), mark (20 %), kompetensutveckling (18 %) samt nya marknader (15 %), var relativt 

återkommande. 
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Många svarade även med alternativet Annat (48 %) där den ungefärliga sammanfattningen och kategoriseringen 

blev; kommunal planering och ökad inflyttning (12), egna interna strategier, effektivisering (11), kontinuitet, 

balans, marknadsökning (9), tillgång materiel, energi och varaktigare/stabilare regelverk (6) och tillstånd, 

detaljplaner (6). 

På frågan om vilket behov som är viktigast att få tillgodosett gavs en motsvarande bild som den ovan. 

 

Företagsklimat 
När företagarna värderade dagens företagsklimat på en tiogradig skala blev medelbetyget 7,08 (medianbetyget 7).  

De flesta tyckte att företagsklimatet generellt är bra.  

 

På frågan vad som konkret skulle behöva komma på plats för ett högre betyg angav man främst att kommunen 

måste bli smidigare och enklare att ha att göra med, och som exempel nämndes av många handläggningstider 

(speciellt för bygglov).  

Man önskade även med tydlighet en mer anpassad och lättillgänglig information och dialog, samt en mer 

rådgivande, stödjande och engagerad kommunal attityd gentemot det lokala näringslivet. 

 

Det allra viktigaste som kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet tyckte respondenterna var: 

• Smidigt och enkelt (21 %) 

• Tillstånd (14 %) 

• Kontakten med tjänstemän (12 %) 

• Förståelse (11 %) 

• Information och kommunikation (10 %) 

• Attityder (9 %) 

Men 48 % tyckte (även) till under alternativet Annat, där det mest framträdande var: 

• Effektivitet, uppföljning, tjänstedesign, tydlighet 

• Skolan, företagsanpassade utbildningar, underlätta rekrytering 

• Upphandling 

 

I kontakterna med kommunen vill företagarna ha möjlighet att välja kanal, oftast mejl och telefon, som är bättre 

anpassat efter vad det gäller och efter företagarens behov, snarare än vad som är bekvämast för den kommunala 

tjänstepersonen. Svaren är dock svåra att redovisa siffermässigt men önskemålet var tydligt – kommunen behöver 

anpassa sätt och budskap bättre till sammanhang och mottagare!  

Det framkom även att flera företagare upplever det svårt att få tag på sökt eller rätt handläggare, samt att få rimligt 

snabb återkoppling och svar på frågorna. 

 

Dessa företagsbesök, denna punktinsats kallad ”Företagsstafetten”, var mycket uppskattad av företagarna och man 

ser gärna att liknande aktiviteter återkommer oftare. 

Vi fem som arbetar på näringslivsenheten och som genomförde samtalen/intervjuerna upplevde träffarna som 

fantastiskt givande. Dels som rent relationsbyggande, men såklart också för att få en närmare kunskap om 

kommunens duktiga företagare och företag, och vad de tycker. 

 

Det går bra för många av kommunens företag - det går bra för Laholms kommun! 

 

Näringslivsenheten, Laholms kommun 
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Företag 
De 122 företag som ingick i aktiviteten var: 

 
Agrohill Lantbruk  Gårdschips/Premium Snacks Laholmshälsan  Skottorps Säteri AB  

Ahlamossens Vilthägn  Göstorps Bil AB  LBC Ängstorp AB  Skummeslövs golv, färg & 
interiör 

Arena Kemi AB  Haga Göstorp Psykiatri AB  Leksaksaffären Kuligt AB  Sparbanken Boken  

Baker Corp AB  Hallandsåsens Utemiljö AB  Liljekvists  Specma Hydraulic AB  

Balans Ekonomi i Hasslöv  Halle System AB  Lindquist Herrekipering Strandhotellet Mellbystrand 

Bewi Insulation AB  Hotell & Spa Lögnäs Gård  LM Revision  Strandängshälsan AB  

Blomsterdesign Trädgård Hotell Freden  Ludvig & Co  Stäme Lantbruk AB  

Bopp Utildi AB  ICA Nära/Svens Livs  Luspudel  Svensk HyttComfort  

Brickpack AB  JBA i Laholm AB (ICA Hishult)  Länsförsäkringar Halland  Svenska Örtmedicinska Inst. 

Bygg AB Lars Bengtsson & Son  JMH Kustens El AB  Media Träff AB  Södra Hallands Kraft  

Byggplåt i Laholm AB  Join Me  MellbyPac  Take Care AB  

Cargoflex AB  JPGS Kartoss AB  Mellbystrands Mat och Event  Tjäders väskor & accessoarer  

Cerealia Lantmännen  Jörnkvist Kustnära Mäklare AB  Mellbystrands camping  Trydells Tryckeri AB  

Charlies House KA Industriteknik  Micor/LSAB  Tyglust  

Conditori Cecil Klädkammarʹn i Laholm AB  Mictrotec  Vallberga Industri & Pulverlack 

Coop Knäred KMA Förvaltning HB  Mjölkman gårdsservice  Vallberga Lantmän  

Coop Laholm Knäreds Kyckling  Motor Halland  Vallåsens Fritidsanläggning  

Danfors Fastighetsförmedling Knäredssågen  Murar´n Mellbystrand AB  Vallåsens Värdshus  

Dekorcenter AB  Kungsbyggets Äventyrspark  NHM tools  Veinge bilhall  

Delihallen  L:a Tjärby Trädgård AB  Nilsson Special Vehicles AB  Veinge Buss  

Djurproffset i Laholm AB  Laga Rostfritt  Nordic therm AB  Veinge Tryckeri  

Däck365 AB  Lagab  Orphelia inredning AB  Vetri i Laholm AB  

Dönardalens Delikatesser  Lagafors  Pergus Bygg  Våxtorps Betong  

Ekonomihuset i Laholm AB  Laholms Auktionskammare  R&D Spandex AB  Våxtorps djurklinik  

Elkedjan Bäckströms el & vvs Laholms Bokhandel  Ruter AB  Wekudata  

Elon Ljud & Bild Laholm Laholms Lastbilstransporter S Påhlsson Fastigheter AB  Werkstadsfolket  

Eltjänst Ängelholm och Bjäre  Laholms mekaniska  SBM Blästerteknik  Wictors ICA/Veinge  

Flora Garden Laholm AB  Laholms Sparbank  Signes konditori  Willys Hemma  

Gertsson Trading  Laholms Stål AB  Skodon Åsjömad Semin och Avel  

Glasmästar’n i Laholm  Laholms Vandrarhem  Skottorps bygghandel  

Gunnohus AB  Laholmshem  Skottorps mejeri 
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Företagsform 
 

Namn  Antal  %  

Aktiebolag  104  86  

Kommanditbolag  0  0  

Enskild firma  5  4,1  

Ekonomisk förening  4  3,3  

Ingår i koncern  5  4,1  

Annat  3  2,5  

Total  121  100  
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Bransch 
 

Namn  Antal  %  

Avlopp, Avfall, El & Vatten  3  2,5  

Bank, Finans & Försäkring  3  2,5  

Bemanning & Arbetsförmedling  1  0,8  

Bygg-, Design- & Inredningsverksamhet  9  7,4  

Data, It & Telekommunikation  2  1,6  

Detaljhandel  27  22,1  

Fastighetsverksamhet  7  5,7  

Företagstjänster  3  2,5  

Hotell & Restaurang  10  8,2  

Hår & Skönhetsvård  0  0  

Hälsa & Sjukvård  5  4,1  

Jordbruk, Skogsbruk, Jakt & Fiske  7  5,7  

Juridik, Ekonomi & Konsulttjänster  2  1,6  

Kultur, Nöje & Fritid  1  0,8  

Livsmedelsframställning  6  4,9  

Media  0  0  

Motorfordonshandel  4  3,3  

Partihandel  5  4,1  

Reklam, Pr & Marknadsundersökning  1  0,8  

Reparation & Installation  1  0,8  

Resebyrå & Turism  1  0,8  

Teknisk Konsultverksamhet  2  1,6  

Tillverkning & Industri  29  23,8  

Transport & Magasinering  4  3,3  

Utbildning, Forskning & Utveckling  0  0  

Uthyrning & Leasing  0  0  

Övriga Konsumenttjänster  0  0  

Total  133  109  
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Antal anställda  

(sannolikt räknade man inte alltid arbetande ägare som anställd) 

 

Antal anställda idag (eventuellt räknas då inte ägare som anställd) 

Namn  Antal  %  

0  7  5,7  

1  8  6,6  

2-5  32  26,2  

6-10  27  22,1  

11-25  23  18,9  

26-100  24  19,7  

101-  1  0,8  

Total  122  100  

 

 

 

  
 

 

Årsomsättning 

Namn  Antal  %  

- 499 tkr  0  0  

500 - 999 tkr  3  2,5  

1 000 - 2 999 tkr  14  11,6  

3 000 - 9 999 tkr  28  23,1  

10 000 - 19 999 tkr  21  17,4  

20 000 tkr -  55  45,5  

Total  121  100  

 

 

 

 
 

 



  

8 

 

 

Företagens utveckling - omsättning 
Sett till de närmast tre åren trodde 78 % av företagarna att omsättningen kommer att öka, medan 20 % trodde 

omsättningen blir ganska oförändrad. Bara 2 % trodde på minskad omsättning. 

 

Sammanfattning och kategorisering av orsaker till ökning (inom parentes det antal som nämnt detta i sina 

kommentarer): 

• Ökat kundunderlag/efterfrågan (43) 

• Strategiska förändringar (25) 

• Nya marknader, ökad konkurrenskraft (14) 

• Ökat sortiment, produktutveckling (11) 

• Effekt av pandemin (8) 

• Lyckad marknadsföring, nya säljkanaler (8) 

• Ökad tillgänglighet och synlighet (6) 

• Prisökning (5) 

• Nya regelverk (1) 

 

Sammanfattning och kategorisering av varför man trodde på oförändrad omsättning: 

• Nöjd som det är, vinst framför omsättning, medvetet val (9) 

• Statisk eller osäker marknad (5) 

• Kapacitetsbegränsningar, varubrist (4) 

• Effekt av pandemin (4) 

• Ökad konkurrens, minskad efterfrågan, digitalisering (3) 

 

Sammanfattning och kategorisering av varför man trodde på minskad omsättning: 

• Branschen minskar (2) 

• Effekt av pandemin (1) 

Namn  Antal  %  

ökar, orsak  94  77,7  

oförändrad, orsak  24  19,8  

minskar, orsak  3  2,5  

Total  121  100  
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Företagens utveckling - antal anställda 
Sett till de närmast tre åren trodde 53 % av företagarna att antalet anställda kommer öka, medan 44 % trodde 

antalet blir ganska oförändrat. Bara 3 % trodde antalet anställda kommer minska. 

 

Sammanfattning och kategorisering av orsaker till ökning (inom parentes antal företagare som nämnt detta i sina 

kommentarer): 

• Volymökning (33) 

• Behov ny kompetens (4) 

• Strategiska förändringar (4) 

• Nya marknader, ökad konkurrenskraft (2) 

• Ökat sortiment, produktutveckling (2) 

• Effekt av pandemin (2) 

• Ökad tillgänglighet och synlighet (2) 

• Nya regelverk (1) 

 

Sammanfattning och kategorisering av varför man trodde på oförändrad omsättning: 

• Nöjd som det är, strategiskt val (11) 

• Ryms inom befintlig personal (8) 

• Effektivisering, modernisering (7) 

• Statisk eller osäker marknad (2) 

• Effekt av pandemin (2) 

 

Sammanfattning och kategorisering av varför man trodde på minskad omsättning: 

• Branschen minskar (2) 

• Strategiskt (1) 

• Svårt hitta personal (1) 

Namn  Antal  %  

ökar, orsak  65  53,3  

oförändrad, orsak  54  44,3  

minskar, orsak  4  3,3  

Total  123  100,8  
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Företagens utveckling - behov för att gynna 
utvecklingen 
På frågan om vilka behov som behöver tillgodoses för utvecklingen de kommande tre åren handlade svaren mest 

om: 

• Personal, framför allt att hitta rätt personal (49 %) 

• Lokaler (22 %) 

• Mark (20 %) 

• Kompetensutveckling (18 %) 

• Nya marknader (15 %) 

 

En stor del av företagen (48 %) hade behov utöver enkätens fördefinierade alternativ, dessa sammanfattas och 

kategoriseras enligt följande (inom parentes antal företagre som nämnt detta i sina kommentarer): 

• Kommunal planering, ökad inflyttning (12) 

• Interna strategier, effektivisering (11) 

• Kontinuitet, balans, marknadsökning (9) 

• Tillgång materiel, energi, varaktigare/stabilare regelverk (6) 

• Tillstånd, detaljplaner (6) 

• Förbättrad image för företaget/branschen (5) 

• Fiber, digital kapacitet (4) 

• Upphandling (2) 

• Pandemin slut (2) 

 

Namn  Antal  %  

Personal  59  49,2  

Kompetensutveckling  21  17,5  

Lokaler  27  22,5  

Mark  24  20  

Externa tjänster  2  1,7  

Kapital/finansiering  6  5  

Generationsskifte  5  4,2  

Digitalisering  14  11,7  

Nya marknader; geografiskt, sortiment, 
bransch  

18  15  

Ny utrustning, ny teknik  13  10,8  

Annat  58  48,3  

Total  247  205,8  
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Företagens utveckling – vilket behov är viktigast att 
få tillgodosett? 
På frågan om vilket behov som är viktigast för utvecklingen de kommande tre åren var svaret: 

• Annat (38 %) 

• Personal (38 %) 

• Mark (13 %) 

• Kompetensutveckling (8%) 

• Nya marknader (7 %) 

• Lokaler (6 %) 

 

När vi sammanfattar och kategoriserar Annat (38 %) ser det ut som följer (inom parentes antal företagare som 

nämnt detta i sina kommentarer): 

• Interna strategier, effektivisering (12) 

• Kontinuitet, balans, marknadsökning (9) 

• Kommunal planering, ökad inflyttning (7) 

• Tillgång materiel, energi, varaktigare/stabilare regelverk (5) 

• Tillstånd, detaljplaner (3) 

• Förbättrad image för företaget/branschen (2) 

• Fiber, digital kapacitet (2) 

• Upphandling (2) 

• Pandemin slut (1) 

 

Namn  Antal  %  

Personal  44  37,6  

Kompetensutveckling  9  7,7  

Lokaler  7  6  

Mark  15  12,8  

Externa tjänster  0  0  

Kapital/finansiering  2  1,7  

Generationsskifte  1  0,9  

Digitalisering  5  4,3  

Nya marknader; geografiskt, sortiment, 
bransch  

8  6,8  

Ny utrustning, ny teknik  5  4,3  

Annat  45  38,5  

Total  141  120,5  
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Företagsklimat – betyg 
Värdera på en skala 1-10, hur bra tycker du att företagsklimatet är idag? 

 

Av respondenterna bedömde 79 % att företagsklimatet generellt var 7 eller högre på en tiogradig skala och 8 % 

tyckte det är sämre än 5. 

 

Namn  Antal  %  

1  0  0  

2  0  0  

3  6  5,7  

4  3  2,8  

5  2  1,9  

6  11  10,4  

7  42  39,6  

8  31  29,2  

9  7  6,6  

10  4  3,8  

Total  106  100  

 

 

Statistik  

Medelvärde  7,08  

Median  7  

 

 

Svarsfrekvens  

86,9% (106/122)  
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Företagsklimat – betyg förtjänst 
Vad gör att företagsklimatet faktiskt förtjänar detta betyg? 

 

Frågan har besvarats utifrån olika kontexter - övergripande eller enskild händelse. Det kan vara oklart om det avser 

kommunen och/eller andra myndigheter, eller företagskollegor emellan. Vissa kommentarer är också otydliga om 

det är menat att vara neutralt, positivt eller negativt. Dessutom kan kommentarerna vara svårtolkade då de inte syns 

tillsammans med den värderingen mellan 1-10 som man gjorde. 

 

De faktorer man dock främst lyfter som bidragit till given värdering kan exemplifieras så här: 

• De flesta tycker att företagsklimatet är generellt bra med god stämning och bra tillväxt. 

• Det framkommer både positiva och negativa synpunkter avseende kontakter med personer i kommunen. 

När det är negativt handlar det oftast om att man inte får tag på eller får återkoppling från rätt person, eller 

missnöje om enskilda personer. 

• Flera kommenterade kommunens handläggningstid i negativa ordalag, speciellt för bygglov. 

 

 

 

Företagsklimat - vad skulle höja betyget 
Du ger betyget "X" idag, om jag frågar om ett år igen, vad behöver då mer konkret ha kommit på plats för att du 

ska vilja höja betyget? 

 

I samtalen med företagsföreträdare framkom många och varierande svar på vad som skulle kunna förbättra 

företagsklimatet. I ett försök att sammanfatta svaren handlar det mest och tydligast om följande (inom parentes 

antal företagare som nämnt detta i sina kommentarer): 

• Smidigare och kortare handläggning hos kommunen, speciellt när det gäller bygglov (29) 

• Dialog, (pricksäker) information, nyheter och liknande från kommunen (22) 

• Stödjande, rådgivande, smidigare och mer engagemang hos kommunen (22) 

• Utveckling stadskärnan – miljö, utbud, öppettider (9) 

• Satsning på landsbygdsorter inklusive vägnät och mobiltäckning (8) 

• Platser och utrymme för företagen att utvecklas (7) 

• Satsning på kommunala livsmiljön, exempelvis skola inklusive yrkesvux och anpassade 

företagsutbildningar (7) 

• Mer bejakande och långsiktigare regelverk för företagen (6) 

• Aktivt varumärkesbyggande och marknadsföring av Laholms kommun (6) 

• Fler lokala företag och leverantörer (5) 

• Fler och bättre nätverk (5) 

• Bättre marknadsförutsättning och lönsamhet (5) 

• Sophantering – företagsanpassad och bättre information (5) 
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Företagsklimat – fokus för kommunen 
Om vi begränsar oss till vad kommunen kan påverka och göra, vad bör organisationen Laholms kommun då 

fokusera på för att förbättra näringslivs- och företagsklimatet? 

 

När vi frågade specifikt vad kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet tyckte man att det viktigaste 

var att kommunens tjänstemän skulle fokusera på att göra det enkelt och stödjande för företagen, med mindre 

byråkrati och fyrkantighet. Ett smidigare förhållningssätt efterfrågades. 

Bland de fördefinierade svarsalternativen framträder tydligast: 

• Smidigt och enkelt (30 %) 

• Tillstånd (25 %) 

• Kontakten med tjänstemän (21 %) 

• Attityder (19 %) 

• Förståelse (19 %) 

• Information och kommunikation (19 %) 

 

De förvalda svarsalternativen räckte såklart inte till för att täcka in allt och när vi försöker sammanfatta och 

kategorisera Annat-svaren ser det ut så här (inom parentes antal företagare som nämnt detta i sina kommentarer): 

• Effektivitet, uppföljning, tjänstedesign, tydlighet (18) 

• Upphandling (12) 

• Skolan, företagsanpassade utbildningar, underlätta rekrytering (10) 

• Hålla vad som lovas (5) 

• Livsmiljön, bostadsförsörjning (5) 

• Sophantering, återvinning (5) 

• Företagsbesök, relationsbyggande (4) 

• Hela kommunen ska leva (4) 

• Torghandel, marknader (4) 

• Modernisering, helhetstänk (3) 

• Etablering, tillgång mark (3) 

• Besöksnäring (3) 
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Namn  Antal  %  

Attityder  23  19,3  

Bemötande  18  15,1  

Förståelse  23  19,3  

Information och kommunikation  23  19,3  

Kontakten med kommunens politiker  16  13,4  

Kontakten med kommunens tjänstemän  25  21  

Kontroll på fuskare och oseriösa aktörer  2  1,7  

Nätverk  9  7,6  

Rådgivning  18  15,1  

Servicenivå  10  8,4  

Smidigt och enkelt  36  30,3  

Tillgång lokaler och mark  9  7,6  

Tillstånd  30  25,2  

Tillsyn  10  8,4  

Annat  72  60,5  

Total  324  272,3  
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Företagsklimat – fokus för kommunen,  

det viktigaste 
Vad är det viktigaste för Laholms kommun att prioritera för att förbättra näringslivs- och företagsklimatet? 

 

När vi frågade vad det allra viktigaste var som kommunen bör prioritera för att förbättra företagsklimatet blir 

rankingen snarlikt som i föregående fråga där man svarade med fler alternativ per respondent: 

• Smidigt och enkelt (21 %) 

• Tillstånd (14 %) 

• Kontakten med tjänstemän (12 %) 

• Förståelse (11 %) 

• Information och kommunikation (10 %) 

• Attityder (9 %) 

 

Utöver de förvalda svarsalternativen blev resultatet snarlikt föregående fråga med flest omnämnande för: 

• Effektivitet, uppföljning, tjänstedesign, tydlighet 

• Skolan, företagsanpassade utbildningar, underlätta rekrytering 

• Upphandling 

 

Namn  Antal  %  

Attityder  10  9,4  

Bemötande  7  6,6  

Förståelse  12  11,3  

Information och kommunikation  11  10,4  

Kontakten med kommunens politiker  4  3,8  

Kontakten med kommunens tjänstemän  13  12,3  

Kontroll på fuskare och oseriösa aktörer  1  0,9  

Nätverk  0  0  

Rådgivning  9  8,5  

Servicenivå  5  4,7  

Smidigt och enkelt  22  20,8  

Tillgång lokaler och mark  5  4,7  

Tillstånd  15  14,2  

Tillsyn  2  1,9  

Annat  51  48,1  

Total  167  157,5  
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Kontakter med kommunen 
I (dina) kontakter med kommunen, är det något du skulle vilja ändra på? (Exempelvis rörande kontaktväg, 

tid/tajming, personligt/reception) 

 

När det pratades om hur man vill ha kontakterna med kommunen var det inte oväntat beroende på vad det gäller.  

Den röda tråden i svaren var att det ofta går bra med mejl men att man önskade oftare telefonkontakt och dialog ju 

mer komplex fråga det gäller. 

Flera önskade att få svar på sina mejl snabbare och att tjänstemännen ska vara mer tillgängliga på telefon. 

Medborgarservice som bra funktion för en-väg-in nämndes också. 
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Övriga noteringar 
Något övrigt att anteckna från mötet? 

 

Under övrigt framkom att dessa företagsträffar, stafetten, var mycket uppskattade. Företagen ser gärna mer dialog 

och återkommande fysiska träffar, både från tjänstemän och politiker.  

Företagsstafetten var en form som värdesattes både av företagare och intervjuare. En form där båda parter i lugn 

och ro kunde förstärka relationen, och där företagaren hade goda möjligheter att vidareutveckla sina synpunkter.  

 

Några exempel på övriga noteringar: 

 

”Idé om att näringslivsenheten (eller annan) starta en lokal investerargrupp inklusive kommunen, som kan gå i 

bräschen.” 

 

”Vill stryka under hur viktigt energi och vatten är!” 

 

”Man har bilden av att Laholms kommun inte tar den rådande situationen på bygglov på allvar. Om en konsekvens 

av att handläggare och handläggningen är stel och långsam blir att verksamheter flyttar eller inte etablerar sig, är 

det djupt allvarligt. Var finns ledarskapet inom området?” 

 

”Varför kan man inte bygga fler dagvattendammar som kan användas till bevattning? Ett sätt att ta hand om vatten 

i stället för att leda bort det.” 

 

”Fixa buset!” 

 

“Uppskattat att få besök! Tillfällen då politiker träffar företag har tyvärr minskat.  

 

“Önskar kortare tid mellan handling och beslut. Vill se tjänstemän med befogenhet”. 

 

“Önskar fler vidareutvecklingskurser för de som drivit företag i ca 3 år”.  

 

“Konsekvenserna av en icke fungerade skola har på företagen. Problem i skolan leder till anställda som tappar 

fokus, behöver ta ledigt och som till och med tvingas vara hemma längre stunder med sina barn.” 

 

“Mycket bra initiativ med presentkorten kommunen delade ut till sina medarbetare.” 
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Bilaga:  

Slutsatser och konsekvenser samt förslag på 
åtgärder  
  

Detta är en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna vi kan drar av svaren som företagarna lämnat i enkäterna 

under “företagsstafetten”.  

Resultatet om kommunen anammar medföljande förslag kommer att bli ett avsevärt bättre företagsklimat, en 

förbättrad service, ett stärkt varumärke samt bättre förutsättningar för företagen att fortsätta växa på både lång 

och kort sikt med fler jobb, högre inflyttning, bättre skattekraft som effekt. 

 

Slutsatser, sammanfattning 

• Det finns en positiv framtidstro. Många av företagen går bra och man tror omsättning och antalet anställda 

kommer att öka de närmaste åren. 

• Företagen upplever generellt ett positivt företagsklimat i Laholm. 

• Många av företagarna tycker det är svårt att göra rätt. Man vill se en ökad förståelse från kommunens 

handläggare, tillsynspersoner och tjänstemän, och hoppas att rutiner och processer bättre kan anpassas och 

ständigt förbättras utan att tappa sitt syfte. 

• Flera av företagarna betonar vikten av en väl fungerande och attraktiv helhet. Oavsett om det handlar om 

rekrytering av personal, etablering av företag eller något annat, så är livskvalitet, boendemiljö och de 

grundläggande funktionerna i samhället en central del av näringslivsklimatet.  

Inte minst nämndes återkommande en fungerande skola och omsorg. 

• Företagsstafetten var mycket uppskattad och förstärkte relationer och förtroende. Företagen vill ha dialog 

och fysiska möten/träffar med Laholms kommun och företagskollegor.  

 

Företagens framtidstro (närmaste 1-3 åren)  

• 78 % tror på ökad omsättning. 

• 53 % ser ett ökat behov av att anställa.                                                      

• Bland behoven för att möta framtiden är att hitta rätt personal det viktigaste. Man tror rekrytering på både 

kort och långsikt blir avgörande för företagets utveckling.  

o Laholms kommun kan påverka och underlätta för företagen genom exempelvis utvecklat och utökat 

samarbete med Arbetsförmedling, bemanningsföretag med flera (KSF)och utveckla ett ännu tätare 

samarbete med skola, gymnasium och vuxenutbildningen (BUF, KUF). 

• När behov av ny mark och andra lokaler uppstår behöver tillgängligheten och effektivitet avseende tillstånd 

vara i fokus. Konsekvenser av tidsfördröjningar kan för företaget betyda förlorade intäkter, tappade 

kontrakt, svårigheter att utveckla sin verksamhet med mera. För den lokala arbetsmarknaden kan det betyda 

fördröjda sysselsättningsmöjligheter och längre tid beroende av bistånd. Fördröjning i tid kan även innebära 

senare inflyttning, förlorade skatteintäkter, uteblivna intäkter för övriga näringslivet etcetera. 

o Laholms kommun kan påverka genom förbättrad planberedskap och inköp av mark i attraktiva 

lägen samt utveckla närmare samverkan med privata fastighetsägare på våra 

industri/verksamhetsområden samt förbättra tillståndshantering. 
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• När behov av ändrade och nya tillstånd uppstår behöver förfarandet vara enkelt och effektivt. Konsekvenser 

av tidsfördröjningar är snarlika de i punkten ovan. 

o Laholms kommun kan påverka med korta handläggningstider, bättre tillgänglighet, tydligt 

vägledande information och dialog, samt effektiv hantering (SBF). 

  
Företagsklimat  

• Företagarna upplever, med några få undantag, ett positivt företagsklimat.  

Undantagen bottnar vanligast i svårigheter att göra rätt och för lite stöd och råd. Kontakterna med 

myndigheter känns byråkratiskt, svårt och dåligt anpassat till kunden. Konsekvenserna blir till exempel 

missförstånd, förseningar och irritation.  

Den senaste tiden har kommunens handläggningstider av bygglov hamnat i fokus och haft stort utrymme i 

lokalmedia. I samtalen med företagarna lyfte man ofta lång handläggningstid av bygglov, för lite 

rådgivande stöd och bristande tillgänglighet, oavsett om det var självupplevt eller inte. 

o Laholms kommun kan: 

▪ generellt förändra sin attityd gentemot företagare/invånare med ökad förståelse och 

mottagaren i fokus, 

▪ förbättra stöd och service (tillstånd och tillsyn) till att vara mer i samverkan och rådgivande 

(SBF, KSF), 

▪ förbättra effektivitet och tillgänglighet; e-tjänster, handläggningstider, snabbare 

återkoppling och mer dialogmöjligheter (SBF, KSF), 

▪ öka tydligheten, förbättra informationen (främst på vår hemsida), vara mer proaktiv i vår 

externa kommunikation (exempelvis nyhetsflöde på hemsida, sociala medier) och skapa rätt 

förväntningar (KSF, SBF) och 

▪ förstärka kontakterna och rikta mer information till kommunens företagare och invånare 

(KSF). 
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