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Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Borås Stad har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för företagsetablering och
för företagarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet. Staden påverkar förutsättningarna för
företagen genom myndighetsutövning som bygglov och utskänkningstillstånd men också genom
att tillhandahålla tjänster och service av olika slag.
Kommunfullmäktige har antagit målet att Borås Stad ska vara en av de 35 bästa näringslivskommunerna
i landet enligt Svenskt näringslivs ranking1. Under flera år har Borås Stad placerat sig ganska långt
ner i de kundundersökningar som presenteras årligen av Svenskt Näringsliv. Enligt SKL:s NöjdKund-Index (NKI) har man haft problem att nå Kommunfullmäktiges mål. Med bakgrund av detta
har revisorerna valt att granska kommunens näringslivsklimat. Granskningens utgångspunkt är
följsamhet mot lagstiftning och beslut i Kommunfullmäktige och nämnder, samt kommunjämförande
bedömningar.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att granska om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och
effektiv samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenlig.
Revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan är om Kommunstyrelsens näringslivsverksamhet är ändamålsenlig
och uppfyller det kommunala uppdraget.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Hur har näringslivsklimatet utvecklats i Borås Stad?
•

Finns tillfredsställande styrdokument för näringslivsverksamheten?

•

Hur bedrivs arbete för att säkerställa förutsättningar för företagare utifrån det
kommunala uppdraget?

•

Hur följer berörda nämnder upp sin verksamhet/myndighetsutövning för att
förbättra företagsklimatet?

•

Är samverkan mellan nämnder med myndighetsutövning och näringslivsenheten
ändamålsenlig?

•

Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av näringslivsverksamheten?

•

Upplever företagen att kommunens verksamheter bidrar till ett förbättrat
näringslivsklimat?

•

Är styrningen av näringslivsarbetet ändamålsenlig?

1.3 Avgränsning
Granskningen omfattar Borås Stads övergripande verksamhet riktad mot näringslivet, främst
näringslivsenhetens arbete i samarbete med andra nämnders myndighetsutövande verksamhet under
Kommunstyrelsens ansvar. I granskningen kommer inte området Brandtillsyn granskas, då det inte
ligger under Borås Stads ansvar, utan är delegerat till SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund).

1

Borås Stads budget 2018
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1.4 Revisionskriterier
Granskningen utgår från 2 kap kommunallagen (2017:725), Kommunfullmäktiges mål samt
Borås Stads näringslivsstrategi samt övriga lokala styrdokument. Därutöver används material från
undersökningar från Svenskt Näringsliv samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

1.5 Ansvariga nämnder
Granskningen berör Kommunstyrelsen, Miljö- och Konsumentnämnden, Tekniska nämnden
(markupplåtelse) samt Samhällsbyggnadsnämnden. I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger
att samordna verksamheter såsom att främja sysselsättningen och näringslivet.2

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer riktade mot tjänstemän vid berörda
förvaltningar samt näringslivsorganisationer. Inom ramen för granskningen kommer även genomgång
av relevant statistik att genomföras.

1.7 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Sandström vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är
Stefan Sjöblom och Niclas Ericson vid Revisionskontoret.

2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Inledning
Borås Stad har en viktig uppgift i att bidra till ett gott näringslivsklimat. I Borås Stad ligger
ansvaret för näringslivsfrågorna på Kommunstyrelsens näringslivsenhet. Därutöver har i huvudsak
fem verksamheter i kommunen direkta kontakter med näringslivet; bygglov, livsmedelskontroll,
serveringstillstånd, miljötillsyn och markupplåtelse.
Granskningen omfattar Borås Stads övergripande verksamhet riktad mot näringslivet, främst
näringslivsenhetens arbete i samarbete med andra nämnders verksamhet riktat mot näringslivet.
Att arbeta med näringslivsfrågor ingår inte i det kommunala kärnuppdraget, om man bortser från
myndighetsbeslut som bygglov, serveringstillstånd, exploateringsfrågor, planarbetet m.m. Ändå är
det många kommuner som väljer att arbeta med dessa frågor.

2.2 Lagar och förordningar
2.2.1 Kommunallagen (2017:725)
I 2 Kap. kommunallagen anges de grundläggande bestämmelserna om de Kommunala befogenheterna
och allmänna kompetens.
I 2 kap 8 § kommunallagen, Stöd till andra näringsverksamheter, framgår att:
”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen
eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns
synnerliga skäl för det.”
2

Borås Stads författningssamling 2018, Reglemente för Kommunstyrelsen § 3, antaget av Kommunstyrelsen
2018-02-08
4

Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

Kommunen har under vissa begränsningar rätt att främja näringslivet i kommunen. Inom det
egentliga näringslivet får kommuner i princip endast vidta åtgärder som främjar näringslivet i
kommunen. Till de allmänt näringsfrämjande åtgärderna hör att tillhandahålla mark och teknisk
service till företagen. Det kan t.ex. handla om att ställa i ordning byggklara industriområden med
trafikleder, stickspår, vatten och avlopp och upplåtelse m.m.3
Exempel på andra i princip tillåtna allmänfrämjande åtgärder är kommunala engagemang i utställningar,
mässor och annan kollektiv marknadsföring.4
Det krävs av de allmänfrämjande åtgärderna att man kan förvänta sig att det kommer att få avsedd
effekt och att stödet inte innebär ett otillbörligt gynnande av någon enskild näringsidkare. Det
räcker inte med att själva ändamålet med en åtgärd är kompetensenlig. Stödet eller främjandet måste
nå sitt mål. Det ska finnas en proportion mellan kommunens utgift och det förväntade resultatet.5
I Borås Stad arbetar främst Näringslivsenheten under Kommunstyrelsen med stöd och allmänfrämjande
åtgärder gentemot näringslivet.

2.2.2 Plan- och bygglag (2010:900)
Kommunens byggnadsnämnd (Samhällsbyggnadsnämnden) ansvarar enligt plan- och bygglag
(PBL), för ett antal uppgifter inom lov- och byggprocessen. Kommunerna har enligt PBL ansvar
för prövning och hantering av lov och förhandsbesked. Byggnadsnämnden ansvarar även för
frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga
samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.6
För detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner anger inte PBL att det är byggnadsnämnden
som ska ansvara för processen fram till antagande utan istället används begreppet kommunen i
lagstiftningen.7
Samhällsbyggnadsnämnden är även tillsynsmyndighet enligt PBL. Nämnden ska genom tillsyn se
till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas.8
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt PBL även till uppgift att:9
• verka för en god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö
•

följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ om planläggning, byggande
och fastighetsbildning

•

samarbeta med andra vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet

•

lämna råd och upplysningar

•

tillhandahålla nybyggnadskarta

I Borås Stad arbetar främst Samhällsbyggnadsnämnden och i vissa delar avdelningen Mark- och
exploatering under Kommunstyrelsen med olika näringslivskontakter med utgångspunkt i kommunens
uppgifter enligt PBL.
3

SKL-Kommentus; Kommunallagen med kommentarer, 2011 sid 172-173
Lundin, Olle & Mandell, Tom; Kommunallagen – En kommentar, 2018:68-71
Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2017 sid 30-31

4

Ibid.

5

Lindquist, Ulf & Lundin, Olle & Madell, Tom; Kommunala befogenheter, 2016 sid 263-264

6

Boverket; PBL Kunskapsbanken, byggnadsnämndens ansvar och uppgifter, 2019.
Uppgifterna regleras bl.a. i PBL 8-10 Kap

7

PBL 5 kap 27 §

8

PBL 11 kap 3 § och 8 kap 2 §

9

PBL 12 kap 2, 4 §§
5
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2.2.3 Alkohollagen (2010:166) och alkoholförordningen
(2010:1636)
Kommunernas uppgifter med serveringstillstånd och tillsyn anges i alkohollagen och alkoholförordningen.
I 8 kap. 1 § Alkohollagen framgår kommunerna är ansvariga för serveringstillstånd avseende
alkoholdrycker. I 5 kap. Alkoholförordningen framgår att kommunen ska fatta beslut i ett ärende
om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till
kommunen.
Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av
alkoholdrycker framgår av 9 kap 2 och 3 §§ alkohollagen.
Kommunerna har utöver ovanstående även visst ansvar när det gäller tillsyn enligt tobakslagen
(1993:581) och för kontroll av handel med receptfria läkemedel enligt lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730).
I Borås Stad arbetar Tillståndsenheten under Miljö- och konsumentnämnden med tillstånd, tillsyn
och kontroll utifrån ovan lagstiftning. Arbetet innefattar olika former av kontakter med näringslivet.10

2.2.4 Miljöbalk (1998:808) och Livsmedelslag (2006:804)
Miljöbalken är huvudlagstiftning på miljörättens område. Det övergripande målet i miljöbalken är
att främja en hållbar utveckling.11 En grundtanke i miljöbalken är att kommande generationer ska
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Olika slags miljöintressen ska tillgodoses vid tillämpningen
av balken. Hit hör skyddet för människors hälsa mot olika slags störningar och skyddet för naturen
och kulturmiljön. Kommunerna har ansvar för vissa former av tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen
regleras i förordning om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900). I förordningen anges bl.a. vilken
myndighet som har ansvar för den operativa tillsynen inom olika områden. Tillsynsområden för
det kommunala ansvaret är b.la områdesskydd, strandskydd, vattenskydd, miljöfarlig verksamhet
och buller. 12
Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas
intressen när det gäller livsmedel.13 Kommunerna är enligt livsmedelsförordning (2006:813) behöriga
att pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar i vissa fall.14 Kontroll och tillsyn
med utgångspunkt i livsmedelslagen är i vissa avseenden en kommunal uppgift. En kommuns
uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.15
I Borås Stad bedrivs de kommunala uppgifterna omkring tillstånd och tillsyn med utgångspunkt i
miljöbalken och livsmedelslagen av Miljö- och konsumentnämnden. Arbetet innefattar olika
former av kontakter med näringslivet.
Sammanfattningsvis har kommunerna ett omfattande ansvar när det arbete med tillstånd,
tillsyn, planläggning m.m. med utgångspunkt i plan- och bygglagen, miljöbalken, alkohollagen
och livsmedelslagen gentemot bl.a. näringslivet. Kommunerna kan utöver det även arbeta med vissa
allmänt främjande åtgärder för näringslivet med utgångspunkt i kommunallagen 2 kap 8 §. Till
10

Borås Stad; Information om alkohollagen och serveringstillstånd, inte daterad

11

Miljöbalk 1 kap. 1 §

12

Förordning om tillsyn enligt miljöbalk (1998:900) 10 §

13

Livsmedelslagen 1 §

14

Livsmedelsförordning (2006:813) 23 §

15

Livsmedelslagen 11 §
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de allmänt näringsfrämjande åtgärderna hör att tillhandahålla bl.a. mark och teknisk service till
företagen. Exempel på andra i princip tillåtna allmänfrämjande åtgärder är kommunala engagemang
i utställningar, mässor och annan kollektiv marknadsföring.

2.3 Borås Stads styrdokument
2.3.1 Borås Stads vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram den
inleddes drygt ett år tidigare och engagerade förutom politiker även det kommunala ungdomsrådet,
medborgare, näringslivet, ett 20-tal referensgrupper och ett 20-tal skolor och förskolor. Visionens
inledningstext är styrande för näringslivsområdet.
Visionsformuleringar som speglar näringslivssamverkan i Vision 2025 är främst:
•

Företagandet växer genom samverkan

•

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling
som skapar arbetstillfällen.16 Vår långa historia inom handel gör Borås till ett
handelscenter som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster
där textil innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar
nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.17

Strategin i vision 2025 är:
•

Vi organiserar mötesplatser för näringsliv, högskola och Borås Stad där
entreprenörskap och nyföretagande är i fokus.18

Målen i Vision 2025 är utgångspunkt för allt arbete i kommunen och genom att bryta ned visionens
strategiska målområden till mätbara mål för nämnder och verksamheter görs det möjligt att följa
upp resultat i respektive års budget och årsredovisning.19

2.3.2 Kommunfullmäktiges mål och Kommunstyrelsens
reglemente
Kommunfullmäktiges mål fastställs med utgångspunkt i vision 2025 i Borås Stads budget varje år.
För 2018 har följande mål fastställts: 20
Kommunfullmäktiges indikatorer

16

Vision 2025, 2012:4

17

Vision 2025, 2012:5

18

Vision 2025, 2012:14

19

Borås Stad; Styr- och ledningssystem, fastställd av Kommunfullmäktige 2010-02-25, rev. 2016:4

20 Borås Stads budget 2018:17
7
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Kommunstyrelsens reglemente
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att samordna verksamheter såsom att främja sysselsättningen
och näringslivet. Kommunstyrelsen ska svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa
frågor.21

2.3.3 Borås Stads Budget 2018
I Budget 2018 står det under visionsområdet, företagandet växer genom samverkan, om
näringslivsverksamhet. Kommunstyrelsens åtaganden är att:22
”Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra – företagen, staden och alla de som arbetar åt både företag
och kommun. Därför behöver vi täta kontakter och goda relationer. När företagsklimatet undersöktes i
Borås i våras bidrog de tillfrågade företagen med ett tydligt budskap till staden: Bättre dialog och större
förståelse från politiker och tjänstemän för företagandets villkor.
Vi tar fasta på denna önskan om bättre dialog genom att hela Kommunstyrelsen vid minst tre tillfällen
under 2018 gemensamt besöker ett större eller mindre företag. Tanken är detta sedan ska fortsätta i en
takt av 3‐6 företagsbesök per år. Vi vill på detta enkla sätt göra en markering, föregå med gott exempel
som vi förutsätter kommer att få spridningseffekter i hela den kommunala organisationen.”

2.3.4 Näringslivsstrategi, etableringspolicy och handelsvision
Näringslivsstrategi
Näringslivsstrategin antogs av Kommunfullmäktige den 29:e september 2016 och ska uppdateras
2020. Näringslivsstrategin utgår från Vision 2025, där näringslivets utveckling framhålls avgörande
för stadens betydelse att växa hållbart och ekonomiskt. Strategin är ett övergripande dokument
med syftet att tydliggöra och utveckla kommunen till en bra stad för företagande. Syftet uttrycks
på följande vis:

” för att skapa goda förutsättningar för detta krävs såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till etableringsmark som en äkta samverkan med
företagen.” 23
I strategin påvisas även ansvarsområden för näringslivsfrågorna:
”Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning, Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret
för näringslivsstrategin.” 24
I näringslivsstrategin identifieras bl.a. strategiska områden i form av Penta helix modellen, olika
klusterområden, handel i staden och service, kommunikation, bemötande och myndighetsutövande.25
En strategi är enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument det mest översiktliga och överordnade
av de aktiverande dokumenten, men samtidigt det mest abstrakta. Strategin gör ett vägval, pekar
ut handlingsriktningar och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det
återstår att tolka och bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar.26

21

Borås Stad; Reglemente för Kommunstyrelsen, reviderat 2018-03-23

22 Borås Stads budget 2018:6
23 Borås Stad; näringslivsstrategi, 2016:3
24 Ibid.
25

Borås Stad; näringslivsstrategi, 2016:5-6

26 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, 2016:3
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Handelsvision
Borås Stad har en handelsvision, Framtidens handel i Borås, kopplad till Vision 2025. Handelsvisionen
omfattar b.la åtta olika mål.27
Etableringspolicy
Borås Stads Etableringspolicy är ett komplement till den antagna näringslivsstrategin och ses av
Kommunstyrelsen som en bilaga till denna.28

Etableringspolicyn har två inriktningar:
•

Tillväxt i fokus
Om- och nyetablering är en förutsättning för tillväxt. Borås Stad ska därför vara
den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden inom
textil, modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige.
Företag och organisationer, nationella som internationella, från olika branscher
ska ha möjlighet att etablera sig inom Borås Stad och hitta lämplig mark
och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk

•

Vårt förhållningssätt
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för tillväxt och
ständiga förbättringar. Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka
och handla i nya banor. Detta når vi genom att stärka det befintliga näringslivet
och våra fokusområden, samtidigt som vi genom proaktivt arbete lockar nya
branscher för etablering i vårt område. Genom ett stort engagemang får vi ett
brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där kompetens tydligt matchas till
företagens behov

2.3.5 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för
Näringslivsenheten
För Näringslivsenheten finns det interna verksamhetsdokument som benämns verksamhetsplan
och verksamhetsberättelse.29 Verksamhetsplanen är planering för Näringslivsenheten i två år
framåt. Verksamhetsberättelsen är en summering av genomförda och icke genomförda aktiviteter
för verksamheten det senaste verksamhetsåret. Dokumenten är enligt uppgift från intervjuade inte
antagna i Kommunstyrelsen, men dess innehåll är avstämt med programansvariga kommunalråd.
Verksamhetsberättelsen för 2017 följer upp verksamhetsplanen (2017-2018) genom självskattning
av genomförda aktiviteter. Stadsrevisionen noterar att de områden som Borås Stad i budget 2017
tillsammans med näringslivsorganisationerna lyft som viktiga frågor, företagsbesök av Kommunstyrelsen
och etableringsfrågor, tillhör de aktiviteter som inte är genomförda. 30
En grundligare genomgång av Näringslivsenhetens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
återfinns i kap. 2.7.

27 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/kvalitetresultatochjamforelser/utvecklingsarbetenochprojekt/
handelsvisionen.4.3a190f22158fdcf7b0c47597.html; 2019-01-02
28 Borås Stad; Etableringspolicy
29 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/		
stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html ;2019-01-02
30 Borås Stad; Budget 2018:6
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2.4 Borås Stads organisation av näringslivsarbetet
2.4.1 Kommunstyrelsen - Näringslivsenheten
Näringslivsenheten hör organisatoriskt till Kommunstyrelsens verksamhet i Stadsledningskansliet.
Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga
företags utveckling och tillväxt. Näringslivsenheten arbetar också med att stödja innovativa miljöer
och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet. På avdelningen arbetar nio medarbetare
samt näringslivschef. På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är ordförande för
det textila europeiska nätverk under åren 2016-2019.
Avdelningens verksamhetsidé är att enheten ska uppfattas som en professionell, serviceinriktad och
proaktiv aktör av näringslivet och kommuninvånarna.31
Näringslivsenheten ska enligt näringslivsstrategin arbeta med följande målområden:32
•

Etablering

•

Regional och lokal tillväxt

•

Logistik

•

Omvärldsanalys

•

Internationellt arbete

•

Kommunikation och marknadsföring

•

Internt arbete

•

Miljö och hållbarhet

•

Strategiska samarbetspartners

•

Särskilda aktiviteter

Näringslivsenheten har övergripande ansvar för Borås Stads webbplats för företagare som finns på
hemsidan. Portalen är en webbplats för företagare där Borås Stad samlat information för näringslivet.
Respektive förvaltning sköter sin del av informationen på webbplatsen.33 Webbplatsen för företagare
är enligt intervjuade fortfarande under uppbyggnad.

2.4.2 Kommunstyrelsen – Mark och exploatering
Kommunstyrelsen styr Stadsledningskansliet. Stadsledningskansliet har tio avdelningar varav Mark
och exploatering är en. Avdelningen leds av en avdelningschef. Avdelningen leder, utvecklar, följer
upp och samordnar frågor som avser mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningen utvecklar
bostads- och industriområden. De arbetar även med köp och försäljning av fastigheter, tomträtter,
arrenden samt förmedlar kommunala småhustomter.34

2.4.3 Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet
kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena
31 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/		
stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html; 2019-01-02
32 Borås Stad; näringslivsstrategi, 2016
33 https://www.boras.se/foretagare; 2019-01-02
34 Borås Stads intranät: https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/		
organisation/markochexploatering; 2019-01-02
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miljötillsyn och livsmedelskontroll. Miljö- och konsumentnämnden styr över Miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med samarbetspartners på lokal, regional, nationell och
internationell nivå för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Miljöförvaltningens uppdrag och
ansvar är att se till att lagar och regler följs för miljöfarlig verksamhet, boendemiljö, livsmedelshantering,
receptfria läkemedel, serveringstillstånd för alkohol och tobak. Två av förvaltningens enheter arbetar
mot näringslivet direkt: 35
Livsmedelskontroll med därtill hörande serveringstillstånd
• Avdelningen har tillsyn över restauranger, butiker, tillverkare och vattenverk.
Tillsynen omfattar både privat och kommunal verksamhet
•

Tillsynen omfattar handläggning av anmälningar om registrering och tillsynsbesök
på verksamheterna (offentlig kontroll). Livsmedelskontroll ser till att lagar och
förordningar följs. Om brister framkommer vid tillsynsbesök kan det resultera
i förelägganden om att bristerna ska rättas till. Om brott upptäcks är nämnden
skyldig att göra en åtalsanmälan

I intervjuer uppges att serveringstillstånd har bra information på hemsidan, under webbplatsen
för företagare, för att möta företagarnas frågor. Via webbplatsen för företagare nås två e-tjänster
av de som Miljö- och konsumentnämnden har. E-tjänsterna avser ansökan om serveringstillstånd
samt anmälan om försäljning av folköl eller tobak. Omkring 95 % av ansökningarna inom dessa
områden sker elektroniskt. Det finns fortfarande möjlighet att få hjälp genom att boka in personliga
möten eller via telefon. Handläggningstiden för ansökningar via e-tjänsterna uppgår under 2018
till c:a två veckor.
Miljötillsyn
•

Miljötillsyn utövar tillsyn enligt miljöbalken som omfattar vissa miljöfarliga
verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall samt hälsoskydd

•

Enheten bistår även smittskyddsläkare inom smittskyddet med att spåra smittkällor
och förhindra ytterligare smittspridning

•

Enheten jobbar dels med planerad tillsyn på fasta objekt, dels i projektform som
kan omfatta en viss bransch eller område

•

Enheten arbetar även med tillståndsgivning för exempelvis miljöfarlig verksamhet
och viss livsmedelsverksamhet

Vid intervju uppgavs att cirka 60 % av Miljö- och konsumentnämndens verksamheter omfattas av
nöjd-kund-index (NKI) undersökningen, som Borås Stad utför varje år. Verksamheterna har även
stor andel offentliga kunder (ex. skolkök) som inte följs upp av NKI eller dylika undersökningar.

2.4.4 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden styr Samhällsbyggnadsförvaltningen och fastställer även målen för
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås driver
verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, GIS (geografiskt
informationssystem) och lantmäterifrågor.36
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är bland annat att arbeta för att plan- och bygglagens och
miljöbalkens intentioner, som handlar om hushållande med naturresurser och estetik i bebyggelse
35 Borås Stads intranät: https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/miljoforvaltningen/
organisation.4.3025bc80148884464ed3df6.html; 2019-01-02
36 Borås Stads webbplats:
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen;
2019-01-02
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och miljö, uppfylls. Förvaltningen ska också arbeta för att allmänna och enskilda intressen vägs
samman genom öppenhet och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen. Förvaltningen ska även arbeta
med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet.37
Förvaltningens Plan- och bygglovsavdelning arbetar mot näringslivet. Vid intervju uppges att cirka
10 % av enhetens totala arbetsomfång berör näringslivet i Borås. Förvaltningen har de senaste åren
arbetat mycket med bemötande och tillgänglighet, bland annat har man upprättat ett elektroniskt
bokningssystem, samt infört automatiseringar via en digital robot i bygglovsprocessen. År 2018 fick
man pris som ”Årets klättrare” i NKI-undersökningen Bygglovsindex av Sveriges byggindustrier.
Detta då man förbättrat sin plan- och byggprocess.38

2.4.5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden styr Tekniska förvaltningen. Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och
cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag
samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.39
Den enhet som främst arbetar mot näringslivet är enheten för markupplåtelse. Markupplåtelse
avser frågor gällande att använda kommunens mark på olika sätt (t.ex. uteservering, konserter eller
uppförande av byggnadsställningar). För att använda offentlig mark till något annat än vad den
är avsedd för krävs som regel tillstånd av polisen. Tekniska förvaltningens handläggare avger ett
yttrande på ansökan som inkommit till polisen. Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan
röra sig är offentlig mark. Andra benämningar på offentlig mark är offentlig plats, allmän plats
eller allmän mark.40
Enheten för markupplåtelse har enligt intervjuade de senaste åren arbetat mycket med det interna
arbetsflödet för att ansökan är korrekt vid inlämning till Borås Stad eller Polisen. Handläggare har
även många möten med restaurangägare och andra företagare hos dem för att gå igenom ansökningar.
Arbetet på enheten Markupplåtelse utförs av en handläggare på Tekniska förvaltningen.

2.5 Näringslivsorganisationer
Det finns flera näringslivs- och branschorganisationer som verkar inom näringslivet i Borås. Stadsrevisionen
har valt att intervjua de två största näringslivsorganisationerna. Båda organisationerna representerar
flest företag och flest olika branschsegment. Urvalet är genomfört för att med ett fåtal intervjuer
kunna ge en så representativ bild som möjligt om Borås Stads näringslivsarbete från företrädare
från näringslivet.
Företagarna
Företagarna är Sveriges största näringslivsorganisation. Organisationen representerar 70 000 företagare
i landet. Medlemmarna är näringslivsföreträdare och stödmedlemmar.41
Organisationen har ett regionalt kontor för Västra Götaland i Göteborg. Utöver de regionala kontoren
finns ca 260 lokalföreningar. Företagarna finns representerade med kontor i Borås och har en
ordförande. I Borås verkar företagarna för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla
och äga företag. Arbetet syftar till att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett
37 Ibid.
38 https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasutseddtillaretsklattrare.5.24c372b165863b44447fd1e.html; 2019-01-02
39 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/
tekniskanamnden.4.392266d31578efe53774bda3.html; 2019-01-02
40 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/lokalermarkochbygglov/
anvandakommunensmarkmarkupplatelse.4.143f48f4158d2c5dae299d9a.html; 2019-01-02
41 https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/; 2019-01-02
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klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna ordnar bland annat temadagar,
event, seminarium, middagar, delar ut priser och är aktiv på sociala medier.42
Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med ca
2 900 medlemsföretag från hela Västsverige. Huvudkontoret finns i Göteborg. Vid det lokala
Boråskontoret finns en regionchef samt två affärsutvecklare som ansvarar för Handelskammarens
verksamhet i Sjuhäradsbygden.
Västsvenska Handelskammaren arbetar för att påverka opinion och politiska beslut för näringslivets
bästa. Handelskammaren arbetar bland annat för att förbättra Västsveriges infrastruktur. Fokus
ligger på väg- och flygförbindelser. Under senare tid har Västsvenska Handelskammaren verkat för
bättre järnväg och kollektivtrafik och för att skapa bättre relationer mellan skola och näringsliv.
Handelskammaren tillhandahåller olika tjänster för att underlätta företagens verksamhet, som till
exempel affärsnätverk, utbildningar, konsulttjänster inom internationell handel, och juridiska tjänster.43

2.6 Jämförelser med andra kommuner
2.6.1 Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner.
Kommunerna rankas från plats 1 till 290. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva
företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till
två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januariapril 2018 och ytterligare en tredjedel bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och
Upplysningscentralen (UC). Borås hamnar 2018 på plats 94, en förbättring med 24 placeringar
mot föregående år. I ett längre perspektiv har kommunen tappat jämfört med 2014 när Borås
Stad låg på 36:e plats.44 Svensk Näringslivs ranking presenteras i sin helhet i Bilaga 1.
Diagrammet nedan visar rankingutvecklingens förändring de senaste åren.45

42 Ibid.
43 https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/om-oss/; 2019-01-02
44 www.foretagsklimat.se; 2019-01-02
45

Svenskt näringslivs ranking, Västsvenska Handelskammaren, Borås, 2018-11-09
13

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Diagram 1 Svenskt Näringslivs ranking
I diagrammet ovan låg Borås på mellan plats 36 och 66 i rankingen under åren 2010 till 2015.
Mellan år 2015 och 2016 tappar Borås från plats 47 år 2015 ned till plats 106 år 2016. Mellan 2016
till 2018 har rankingen gått från plats 106 till plats 94.
I syfte att jämföra Borås Stads utveckling av SNI jämfört med andra städer har en jämförelse ställts
samman mellan Borås SNI och medelvärdet för kommungruppen större städer. Diagrammet nedan
visar Borås rankingutveckling de senaste fem åren jämfört med andra större städer.46

46 www.kolada.se Kommungruppen större städer innefattar 21 kommuner. Se närmare definition i Kolada. 2019-01-15
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Diagram 2 Rankingutveckling 2014-2018 jämfört med större städer
Borås ligger för samtliga år över medelvärdet för jämförelsegruppen. År 2014 placerade sig Borås
på plats 36 medan de övriga större städerna placerade sig på plats 111 (medelvärde). Borås tappar
kraftigt i ranking mellan 2015 och 2016. Även de större städerna tappar men nedgången är inte alls
lika kraftig som den är för Borås vilket illustreras av diagrammet ovan. De större städerna ligger
kvar på samma plats i rankningen under 2017 som 2018 medan Borås klättrar under samma period.
Tabellen nedan visar några av de 18 faktorer som vägs in när Svenskt Näringsliv gör rankningen samt
hur dessa faktorer utvecklats under perioden 2014-2018 för Borås Stad. Västsvenska Handelskammaren
har utifrån Svenskt Näringslivs ranking gjort en sammanställning av de faktorer i mätningen där
Borås Stad har tappat flest platser 2014-2018.

15
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Tabell 1. Några faktorer som vägs in vid rankingen samt förändring i placering under perioden 2014-2018 47
Av tabellen ovan framgår att den negativa förändringen är stor för flera faktorer. Borås tappar i
placeringar över 100 platser när det gäller områdena; tillämpning av lagar och regler, tjänstemännens
attityder till företagande, service till företag och kommunpolitikernas attityder till företagande. För
dessa fyra områden är Borås Stads sammanvägda ranking 178 av Sveriges 290 kommuner.

2.6.2 SKL:s nöjd-kund-index (NKI), Insikt
SKL genomför löpande en mätning kallad Insikt. Insikt är en servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. En enkät skickas till kunder
(företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen
under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 48
Resultaten kan löpande följas via en webbportal som åskådliggör resultaten över tid. Enkäten
innehåller 40 frågor; tre NKI-frågor (nöjd-kund-index), 11 bakgrundsfrågor, tre öppna frågor samt
23 frågor kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens,
rättssäkerhet och effektivitet (se bilaga 2).49 Svarsfrekvensen i Borås Stad är 47 %, den är relativt
låg men godkänd enligt intervjuade på Stadsledningskansliet.
För år 2018 är inte samtliga mätvärden färdigställda. Stadsrevisionen väljer därför att använda sig
av 2016 och 2017 års NKI-värden i granskningen.50
Enligt intervjuade vid Näringslivsenheten i Borås följer man främst utvecklingen av näringslivsklimatet
med hjälp av NKI via Insikt löpande.

47 Svenskt näringslivs ranking, Västsvenska Handelskammaren, Borås; 2018-11-09
48 SKL:s webbplats https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/
lopandeinsikt.6696.html
49 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html; 2019-01-02
50 Stadsrevisionen har tagit del av värden för Tertial 1 och 2 år 2018, men då hela året saknas har vi valt att bortse från
siffrorna för 2018. Det är också i vissa fall väldigt låg svarsfrekvens i materialet
16
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NKI undersökningen redovisas på två olika sätt. Dels genom presentation av NKI-värdet som visar
på utfallet för respektive område för mätningen. NKI värdet sammanställs sedan jämfört med
andra kommuners resultat inom respektive område och totalt i en ranking. Deltagande kommuner
i NKI-undersökningen för 2016 och 2017 är 159 kommuner.
Sammanställning av NKI värden för Borås Stad för 2016 och 2017 blir enligt följande:

Diagram 3 Myndighetsområden – NKI värde
Genomgång av NKI för Borås Stad 2016 och 2017 visar att Borås Stad har ett NKI-värde totalt
på 72, i jämförelse med samtliga kommuner som har NKI-värde med medelvärde 71.51 Ytterligare
slutsatser man kan dra av Borås Stads resultat är:
•

att Kommunfullmäktiges indikator är NKI-värde på 66. NKI-värdet tangerar
man eller når med marginal för samtliga verksamheter som omfattas av mätningen

•

att samtliga förvaltningsområden har förbättrats eller har samma resultat från
2016 till 2017

•

att Borås rankas totalt som 74 av 159 deltagande kommuner

Näringslivsenheten mäter sedan år 2016 myndighetsutövningen var fjärde månad i NKI-undersökningen.
Gällande de olika verksamheterna i Borås Stad som har myndighetsområden för näringslivet har
NKI förbättrats för flera verksamheter. Det är främst verksamheterna bygglov, markupplåtelse
och serveringstillstånd (se diagram 3). Livsmedelskontroll har samma värden 2016 och 2017.
Miljötillsynsverksamheten har inte kunnat mäta sina värden 2016 p.g.a. personalomsättning varför
jämförelse inte kan göras. Samtliga verksamheter och totala siffran för Borås Stad ligger i enlighet
eller över Kommunfullmäktiges mål för NKI som är satt till 66 för år 2017. Det totala utfallet var
NKI på 72 för Borås Stads myndighetsutövande verksamheter.
51

SKL:s nöjd-kund-index, statistik hämtad från Kolada.se; 2019-01-02
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Våren 2017 höll Näringslivsenheten ett informationsmöte gällande resultatet av 2016 års NKI. På
mötet deltog företrädare från alla myndighetsutövande verksamheter. På mötet arbetade man fram
en handlingsplan med förbättringsåtgärder för respektive verksamhet. Stadsrevisionen noterar att
ingen sådan träff har skett under 2018.
Diagrammet nedan är en jämförelse av NKI mellan Borås och medelvärdet för kommungruppen
större städer per verksamhetsområde.

Diagram 4 Borås Stads verksamheter jämfört med större städer-gruppen i Kolada52
Jämförelsen visar att två områden ligger över resultatet för kommungruppen större städer – markupplåtelse
(Tekniska nämnden) samt miljötillsyn (Miljö- och konsumentnämnden). Tre områden ligger under
medelvärdet för större städer – bygglov (Samhällsbyggnadsnämnden), livsmedelskontroll (Miljö- och
konsumentnämnden) och serveringstillstånd (Miljö- och konsumentnämnden).

52

www.kolada.se Kommungruppen större städer innefattar 21 kommuner. Se närmare definition i Kolada; 2019-01-02
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En genomgång av NKI:s serviceområden för Borås Stad avseende 2016 och 2017 jämfört med
kommungruppen större städer visar på följande utfall:

Diagram 5 Borås Stads mätområden jämfört med större städer-gruppen i Kolada
I diagrammet framgår att Borås Stad har förbättrat sina resultat från 2016 till 2017 inom samtliga
områden. Företagsklimatet totalt ligger något bättre än medelvärdet för kommungruppen större
städer.53 Det enda området där Borås Stad har ett sämre NKI värde för 2017 än jämförelsegruppen
är inom området effektivitet.

2.6.3 Andra kommuners näringslivsprogram
Som en del i granskningen har Stadsrevisionen genomfört en enklare omvärldsbevakning. Granskningen
utgår från fyra större kommuners näringslivsprogram eller motsvarande; Helsingborg, Malmö,
Västerås samt Uppsala kommun. Dessa fyra valdes ut då de vid genomgång av de större kommunerna
i Sverige hade näringslivsprogram som fanns enkelt tillgängliga på respektive kommuns hemsida.
Därutöver har Stadsrevisionen gått igenom näringslivsstrategier eller motsvarande för ett antal mindre
kommuner. Denna del av granskningen utgår från Nyköping, Båstad, Kramfors och Gällivare.
De fyra granskade större kommunerna har ett övergripande visionsdokument som b.la omfattar
näringslivsarbetet. Man har sedan beslutat om program eller planer för verksamheten avseende
arbete med näringslivet som konkretiserar hur visionsmålen ska nås och hur arbetet ska följas upp.
De mindre kommunerna saknar oftast visionsdokument, men har istället näringslivsstrategier. I
en av kommuner där man har en näringslivsstrategi finns även en beslutad handlingsplan kopplad
till strategin.54
53 www.kolada.se; 2019-01-02
54 Se exempelvis Nyköpings kommun; https://nykoping.se/naringsliv--arbete/naringslivsstrategin-och-handlingsplan/;
2019-01-02
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2.6.4 Intervjuer med näringslivsorganisationer
I intervjuer med näringslivsorganisationerna framkommer bl.a. att en av organisationerna är särskilt
bekymrade över tappet i ranking under åren 2014 till 2018. En av de intervjuade näringslivsorganisationerna
uppger att de har varit i kontakt med kommunchefen för ett par år sedan då man såg att Borås började
tappa i rankning. En av de intervjuade efterfrågar en större samverkan med Borås Stad. Det kan
också finnas vissa aktiviteter som Staden anordnar men som kanske inte är det mest efterfrågade
och prioriterade av näringslivet menar man.
Vid intervju med en av näringslivsorganisationerna uppger de vara särskilt bekymrade över de
sjunkande siffrorna kring attityder hos kommunala tjänstemän gentemot näringslivets företagare, där
det dessutom är ett prioriterat område i Vision 2025. När det gäller tillämpning av lagar och regler
menar näringslivsorganisationen att tjänstemännen ibland kan vara lite tydligare och informera på
ett flexiblare sätt utan att för den delen tänja på lagen. Tjänstemännen är rädda att göra fel upplever
man. Bägge näringslivsorganisationerna efterlyser någon form av analys, vad ligger exempelvis bakom
de sjunkande siffrorna kring attityderna. Detta bör Näringslivsenheten och Kommunstyrelsen
analysera närmare, menar man.
När det gäller attityder till företagande och service kan det vara en lång process att förbättra. När
rankingen visar på negativa attityder omkring företagande från både politiker och kommunens
tjänstemän behöver man kanske börja från grunden menar den intervjuade.
Andra kommuner har enligt en av de intervjuade lyckats mycket bra med sitt näringslivsarbete, exempelvis
Rättvik som arbetat med ”Rättviksmodellen” 55(dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning
i kommunen). Ett annat exempel är Marks kommun som tagit hjälp av en extern aktör under en
längre tid för att exempelvis förbättra attityder till företagande.
En av organisationerna konstaterar samtidigt att man är ganska nöjd med näringslivsklimatet
generellt i Borås Stad, men det finns alltid förbättringspotential menar man. Ett problem med
Svenskt Näringslivs ranking är att den kan upplevas ”för tunn”. Detta då det dels kan vara för
få företag som svarat, och dels kan svaren utgå ifrån den allmänna känslan av hur Borås Stad
fungerar. Undersökningen från Svenskt Näringsliv behöver på det sättet kompletteras även med
annan information för att få reda på vad som är angeläget för lokala näringsidkare.
En av näringslivsorganisationerna föreslår att Borås Stad exempelvis kan ta reda på vad företagen i
Borås anser behöver göras genom att skicka ut en enkät med lokalt förankrade frågor till en mängd
företagare. Även om svarsfrekvensen skulle ligga lågt på en sådan enkät skulle mycket nyttig input
erhållas. Vill Borås Stad få reda på anledningarna till ex. varför rankingen sjunker och vad som
behöver göras för att förbättra resultaten behöver Staden finna former för dialog med näringslivet
på ett strukturerat sätt.
En av näringslivsorganisationerna framhåller att det borde bildas en grupp som ansvarar och samverkar
kring frågorna om hur näringslivsklimatet fungerar samt vad kan vi påverka och vad som kan bli
bättre.
En av organisationerna noterar att Borås Stad arbetar med NKI där går det att göra jämförelser med
liknande större städer. Det finns säkert något som de städerna gör som Borås kan lära sig utav för att
bli ännu bättre menar man. De intervjuade näringslivsorganisationerna anger även att det bör vara
ett större fokus på företagare eftersom de genererar intäkter. Andra viktiga frågor som lyfts fram,
ur ett näringslivsperspektiv, är lokaliseringen av snabbjärnvägen och bristen på hotellrum i Borås.
55 Svenskt Näringslivs webbplats: https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverket-fick-ge-sig-foropinionen_694499.html; 2019-01-15
20

Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

En av näringslivsorganisationerna konstaterar att det är viktigt att de kommer med inspel och får
Borås Stad att tänka ”utanför boxen”. Organisationen framhäver b.la att:
” det är viktigt att det undersöks vad som behöver förbättras, utarbetas en strategi för att komma dit Borås
vill, att göra och lägga resurser på rätt saker”
En av näringslivsorganisationerna tycker även det är bra om politikerna sätter ned foten och presenterar
ett mål såsom t.ex. att Borås ska vara bland de bästa bland de större städerna i Sverige eller Borås ska
vara topp 15 bland alla större städer. Den andra näringslivsorganisationen anser att man behöver sätta
ett mål där man bestämmer sig för att till exempel ligga på topp 25 i Svenskt Näringslivs ranking.
Man nämner även att Borås Stad bör i målsättningen ta hänsyn till närliggande kommuner som
har högre ranking och kan konkurrera om exempelvis företagsetableringar.
Stadsrevisionen noterar att det i Kommunfullmäktiges budget 2019 finns målet gällande Svenskt
Näringslivs ranking att:
”Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betygssätter hur det är
att driva företag i sin kommun”. 56

2.6.5 Intervjuer med Borås Stads verksamheter
I intervjuer med de verksamheter som mäts i NKI undersökningen uppges att man inte kan se
verksamheters tillstånds- respektive tillsynsverksamhet åtskilda i NKI. Detta framförs som en brist.
Det kan också gå många månader från tillfället då de svarande har kontakt med myndigheten till
dess att NKI-undersökningen sker, vilket gör NKI mätningen osäker enligt de intervjuade. Flera
intervjuade anger att osäkerheten är större då det är ett externt undersökningsföretag (ORIGO) som
genomfört undersökningen. Det innebär att mätningen inte går att anpassa efter lokala förhållanden
och att det inte finns någon fråga för att fånga upp andra åsikter som respondenterna kan ha,
exempelvis en övrigt fråga.
En av verksamheterna planerar att göra en egen undersökning i anslutning till besöket på företaget.
Detta för att fånga upp andra åsikter än vad NKI-undersökningen gör. Det är många externa kunder
som besöks som inte tillhör näringslivet, t.ex. offentliga kunder, som inte omfattas alls av NKI
undersökningen. Där vill verksamheten fånga upp även deras åsikter. Vidare menar de intervjuade
att NKI undersökningen borde genomföras i närmare anslutning till att näringslivsföreträdare har
haft kontakt med verksamheten.
En annan verksamhet uppger arbetar med egna indikatorer som rör handläggningstider i syfte att
förbättra NKI resultaten. Man arbetar dessutom med bemötande och service utifrån ett kundfokus.
Sammantaget har åtgärderna lett till förbättrat NKI värde för verksamheten.
En annan verksamhet förklarar sina höga NKI-siffror med att man har personlig kontakt med hög
tjänstegrad i handläggningen gentemot kunderna. Verksamheten drivs av en person som sköter alla
arbetsuppgifter till största delen på egen hand. Förhållandena ger god kontinuitet, men innebär att
verksamheten är personberoende. Vid brådskande ärenden har man en skyndsam handläggning
och ger i vissa fall muntliga besked på förhand.
De intervjuade uppger att det inte har genomförts något samlat, nämndövergripande arbete omkring
NKI undersökningen sedan våren 2017 som då avsåg 2016 års NKI resultat. Då genomfördes
en genomgång av ett konsultföretag (Markör) som grund för en gemensam handlingsplan med
förbättringsåtgärder. Handlingsplanen har enligt de intervjuade inte följts upp. Någon ny samlad
genomgång av NKI-resultaten som underlag för förbättringar har heller inte genomförts sedan dess.
56 Borås Stads Budget 2019, 2019:15
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2.7 Uppföljning och utvärdering av Borås Stads
näringslivsarbete
Näringslivsstrategin, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Som en del i granskningen har Stadsrevisionen gått igenom näringslivstrategin och näringslivsverksamhetens
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Genomgång av Kommunstyrelsens handlingar och
protokoll för 2018 visar att det inte genomförts någon uppföljning av näringslivsstrategin, som är
det formella styrdokumentet för näringslivsverksamheten, under året.

Verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen för näringslivsenheten är inte beslutad av
Kommunstyrelsen eller anmäld för kännedom. Näringslivsstrategin bryts av näringslivsenheten
ned till en verksamhetsplan för verksamheten för de kommande två åren där en lång rad aktiviteter
finns beskrivna. Aktuell verksamhetsplan avser åren 2018 och 2019 och omfattar sammantaget 196
aktiviteter uppdelat i 46 olika målområden. Kommunfullmäktiges mål avseende NKI anges inom
näringslivsenhetens målområde ”Insikt”. Kommunfullmäktiges mål avseende Svenskt Näringslivs
ranking finns inte med bland näringslivsenhets mål i Verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen med tillhörande aktiviteter följs upp varje år i en verksamhetsberättelse.
Näringslivsenheten har genomfört en uppföljning för 2017, men ännu inte för 2018. Verksamhetsberättelsen
bygger på en självskattning av genomförandegraden av de aktiviteter som angetts i verksamhetsplanen. I
Verksamhetsberättelse för 2017 följs 175 aktiviteter inom 45 olika målområden upp. 32 av aktiviteterna
anges som att de inte kommer att kunna genomföras i tid eller inte genomförts alls. Någon analys
om de 45 angivna målen nås eller inte finns inte i verksamhetsberättelsen. Det finns inte heller
någon analys eller angivna åtgärder i de fall aktiviteter inte genomförts i verksamhetsberättelsen.
Även prioritering av målområden och aktiviteter saknas.
Det sker en mängd olika aktiviteter inom ramen för Näringslivsenhetens verksamhet. Exempel
på aktiviteter är företagsluncher, arrangera Näringslivsdagen, utser Årets butik, företagsbesök,
nyhetsmagasinet Företagsamt, internationellt arbete i olika former – Yancheng, ICLD-projekt i
Kenya, ACTE-medlemskap, Kosovo, Bikini Berlin och värdskap vid internationella besök, Inkubator,
nyföretagararena, etableringar, projekt Asta Zero m fl. aktiviteter. Huvuddelen av dessa aktiviteter
är frekvent återkommande under året, och har genomförts sedan ett antal år tillbaka.
Stadsrevisionen noterar att det inte sker någon prioritering av målområdena i deras verksamhetsplan.
De intervjuade uppger att någon mer kvalitativ uppföljning av verksamhetsplanens aktiviteter inte
sker, varken gällande deltagarantal eller ur målsättnings- eller effektivitetssynpunkt.

Borås Stads Årsredovisning
I Borås Stads årsredovisning redovisas indikatorn från Svenskt Näringslivs ranking av kommunens
företagsklimat, samt uppföljning av SKL:s nöjd-kund-index (NKI). Man kan konstatera att det är
olika målsättningar i Borås Stads budget, där man mäter företagsklimat i förhållande till ranking
och en indikator i enheter (NKI värde) gällande nöjd-kund-index.
Någon djupare analys av resultat och förändringar i resultaten för NKI finns inte att tillgå i
årsredovisningen. Förklaringen till att Svenskt Näringslivs ranking sjönk under 2017 formuleras
på följande sätt i årsredovisningen:57
”Undersökningen är en attitydundersökning och mäter ”stämningar” – inte absoluta fakta. Många
företagare förefaller svara utifrån den känsla man har av att vara företagare i kommunen. Är man
missnöjd med läget så faller ofta alla betyg. Tycker man inte att kommunen som helhet gör ett bra jobb
ger detta ett stort utslag. Skolans attityd till företagande är den fråga där Borås ranking förbättrats mest
i förhållande till föregående år samtidigt som kommunpolitikernas attityd till företagande är den fråga
där den största försämringen skett.”
57 Borås Stads Årsredovisning 2017
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Utöver ovanstående finns ingen analys i förhållande till Kommunfullmäktiges mål avseende NKI
och Svenskt Näringslivs ranking i årsredovisningen.

2.8 Samarbete och samverkan
I verksamhetsplanen för Näringslivsenheten beskrivs ett antal olika samverkansgrupper och forum.
Exempel på detta är:
E-handelsstaden Borås, Landsbygdsinriktad näringslivsutveckling, Framtidens handel och Borås
Connected. Näringslivsplanen beskriver även samverkan med aktörer som Marketplace Borås,
BoråsBorås TME, Borås Citys etableringsgrupp, Textile Fashion Center och Borås inkubator m.fl.
Många samarbeten är kopplade till kluster såsom textila klustret, ”creative cluster innovation
hub” och ”högteknologisk aktiv bilsäkerhet”.58 I verksamhetsplanen finns det inte beskrivet hur
samverkansgrupperna bidrar till att uppnå Kommunfullmäktiges mål.
I samverkansarbetet finns även en näringslivsgrupp kallad Förbättra företagarklimatet Borås
som träffas några gånger per år. Där ingår representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Näringslivsenheten, Fastighetsägarna, Företagarna i Borås, Borås Näringsliv samt Sveriges Byggindustrier.
Näringslivsenheten samordnar gruppen och är den sammankallade parten. I gruppen diskuteras
bl.a. hur man tillsammans kan arbeta för att förbättra företagsklimatet i Borås. Detta sker bl.a.
genom workshops, uppföljningsträffar och tematräffar. Främst under våren 2016 och 2017. Denna
näringslivsgrupp har enligt intervjuade fortsatt sitt arbete även under 2018. Tekniska förvaltningen
har haft en representant med de senaste två mötena.
Arbetet i näringslivsgruppen har enligt intervjuade främst berört Samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamheter och inte i lika hög utsträckning övriga verksamheter i Borås Stad. I intervjuer med
en av näringslivsorganisationerna framkommer uppfattningen att man har ett bra samarbete med
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
En informationslunch hölls på hösten 2017. Lunchen innefattade ca 20 personer från näringslivet
samt tjänstemän och politiker. Varje myndighetsområde fick berätta kring hur dem arbetar med
exempelvis e-tjänster, tidsbokningar osv. Sedan hösten 2017 har inget sådant evenemang arrangerats.
Näringslivsenheten arrangerar, i samverkan med Företagarna Borås, ALMI och Svenskt Näringsliv,
däremot företagsluncher löpande med en omfattning om c:a sju stycken per år. Vid luncherna deltar
företrädare från näringslivet och Näringslivsenheten. I intervjuer med en av näringslivsorganisationerna
framkommer att man på företagsluncherna saknar deltagande från politiker och från övriga verksamheter
i Borås Stad som har kontakt med näringslivet. Inriktningen är inspirationsluncher, menar en av
näringslivsorganisationerna. Det är oklart vad syftet med luncherna är, menar en av organisationerna.
En av de intervjuade vid näringslivsorganisationerna uppger att de ofta finns med i olika sammanhang
som Borås Stad arrangerar när det gäller samverkan mellan Borås Stad och näringslivet. Den andra
intervjuade näringslivsorganisationen finns inte med i något sammanhang menar de intervjuade.
Det finns även andra näringslivsorganisationer som finns med i olika samverkansform mellan Borås
Stad och näringslivet.

2.9 Övriga synpunkter som framkommit under intervjuerna
Näringslivsorganisationerna
Det framkommer i intervjuerna med näringslivsorganisationerna att Näringslivsenhetens arbete
har förbättrats över tid. Vidare menar de att det finns ett engagemang och intresse inom enheten. I
intervjuerna är man samtidigt frågande kring om det är rätt åtgärder och aktiviteter som genomförs
58 Borås Stad; Näringslivsenhetens verksamhetsplan 2017-2018
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av Näringslivsenheten när det gäller att förbättra näringslivsklimatet. Näringslivsorganisationerna
framhäver också att den första kontakten med Borås Stads verksamheter är viktig. Borås Stad bör
därför arbeta kontinuerligt med bemötande. Vidare betonas värdet av information under processen
när det handläggs ett ärende i Borås Stad. Borås Stad måste arbeta smartare och skaffa stödsystem
som snabbar på olika processer. Om inte annat för att frigöra tid som kan användas till annat och
kan leda till att de blir effektivare.
Verksamheter i Borås Stad
Vid intervjuer med Borås Stads verksamheter uppges att vid en förvaltning skickas nyanställda
handläggare regelbundet på bemötandekurs i tre dagar som ges i Göteborg. Denna utbildning finns
inte i Borås Stads regi. Verksamheter med näringslivskontakter ordnar utbildning och fortbildning
i bemötandefrågor på olika sätt.

I intervjuer framkommer att man efterfrågar samverkande utbildningsinitiativ från Näringslivsenheten
eller Stadsledningskansliet för alla Borås Stads verksamheter med näringslivsanknytning. Man
framhäver att det finns andra kommuner, Vänersborg exempelvis, där kommunen ordnar gemensamma
utbildningsinsatser. I kommunen leder detta till att ett femtiotal tjänstemän blir företagslotsar.
Arbetet leder till att man breddar och kvalitetssäkrar kring företagsärenden.59
I ett pressmeddelande från Borås Stad, som lades ut 2019-01-15, beskriver man ett startskott för
Näringslivets servicecenter, där man vill skapa en väg in genom företagslotsning.60
Vid intervjuer framkommer även önskemål om att Borås Stad borde upphandla ett gemensamt
ärendehanteringssystem för ansökningar till samtliga avdelningar med näringslivskontakter. I ett
dylikt system skulle det gå att följa t ex var ett ärende ligger, handläggningstid etc. som skulle vara
till nytta vid kontakt med företag. I intervjun uttrycker man att:
”Näringslivsenheten behöver kontakta och säkerställa vad som gäller – tidsmässigt, juridiskt, handläggning
etc. då man annars ger en förväntan till företagare som kanske inte kan infrias.”
En av verksamheterna framhåller vikten av kommunikation och klarspråk vid näringslivskontakter.
Det är viktigt att Borås Stad ger en rättvis bild av verksamheterna vid kommunikation via media.
Vid intervjun uppgavs att:
”gamla rykten lever kvar om en ineffektiv verksamhet, trots höga siffror vid NKI-undersökningen och
effektivare handläggningstider så skrivs det om verksamheten i negativa ordalag i ett pressmeddelande
författat av Borås Stad”. 61

59 http://www.vanersborg.se/naringsliv--arbete/arkiv-naringsliv--arbete/nyheter-naringsliv-o-arbete/2018-10-02vanersborg-gor-annu-ett-stort-kliv-i-foretagsranking.html; 2019-01-02
60 https://www.boras.se/nyheter/nyheter/premiarfornaringslivetsservicecenter.5.3db5ff881684233a6f61ebfd.html;
2019-01-02
61 https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasklattrarisklenkat.5.6abcf492162dd31af5d813c0.html; 2019-01-02
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3. STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenligt och effektiv
samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt.
Näringslivsklimatet i Borås Stad mäts genom i huvudsak två undersökningar, Svenskt Näringslivs
ranking samt SKL:s nöjd-kund-index. I Svenskt Näringslivs ranking har Borås Stad tappat i ranking de
senaste åren; 2015-2018. Enligt Borås Stads årsredovisning 2017 framgår det att Kommunfullmäktiges
mål nås i en av undersökningarna, nöjd-kund-index, men inte i den andra, Svenskt Näringslivs
ranking. Stadsrevisionens konstaterar att det saknas en analys av resultatet i årsredovisningen samt
redovisning av åtgärder för att nå Kommunfullmäktiges mål.
I Borås Stads budget och årsredovisning redovisas Svenskt Näringslivs undersökning i förhållande
till ett målvärde avseende ranking och NKI redovisas i förhållande till ett målvärde som avser NKIvärde. Det vore, enligt Stadsrevisionens bedömning, bättre om man håller sig till ett enhetligt sätt
att redovisa bägge undersökningarna (ranking).
Enligt Stadsrevisionens bedömning sker inget strukturerat och kontinuerligt arbete för de nämnder
som berörs av Svenskt Näringslivs ranking och NKI-undersökningen. Granskningen visar att de
intervjuade uppfattar att analys av resultat och förbättringsåtgärder är upp till varje nämnd att själva ta
fram. Flera verksamheter i Staden gör differentierade insatser för att förbättra och utveckla sina egna
kontakter med näringslivet. Stadsrevisionen noterar att insatserna är av varierande art och inte sker på
ett strukturerat och systematiskt sätt. Stadsrevisionens bedömning är att Näringslivsenheten bör vara
den sammankallande parten för samtliga verksamheter som har näringslivskontakter och gemensamt
utforma en handlingsplan för hur man ska uppnå Kommunfullmäktiges mål. Handlingsplanen
kan med fördel vara baserad på en analys av resultaten i undersökningarna och framtagen i dialog
med företrädare för näringslivet.
Stadsrevisionen noterar att det uppsatta målet i Budget 2018 där det anges att hela Kommunstyrelsen
vid minst tre tillfällen 2018 gemensamt ska besöka ett större företag inte har genomförts.
Näringslivsorganisationerna efterfrågar samtidigt fler företagsbesök och ett ökat engagemang i
näringslivsfrågorna från Borås Stads Kommunstyrelse.
Borås Stad har antagit en näringslivsstrategi, ett övergripande strategiskt styrdokument, för
näringslivsverksamheten. Näringslivsstrategin har inte följts upp under året av Kommunstyrelsen.
Den uppföljning som ändå sker framgår av näringslivsenhetens verksamhetsplan och redovisas i en
verksamhetsberättelse för föregående år. Verksamhetsberättelsen för 2017 omfattar en mängd aktiviteter
i förhållande till 45 olika mål. Ett av Kommunfullmäktiges två mål ingår inte i redovisningen.
Verksamhetsplanen för Näringslivsenheten är inte formellt beslutad, men är avstämd med
programansvariga kommunalråd. Planen kan därmed bara betecknas som en lokal verksamhetsplan.
Uppföljningen, verksamhetsberättelsen, stäms också av med programansvariga kommunalråd, men
föredras varken för Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige.
Verksamhetsberättelsen består av en självskattning om planerade aktiviteter genomförts eller inte
under året. Stadsrevisionen bedömer att uppföljningen som genomförs inom området behöver
förbättras i flera avseenden och inriktas mot Kommunfullmäktiges mål. En grund för att kunna
göra en mer kvalitativ uppföljning är att syftet med aktiviteterna och på vilket sätt de bidrar till att
uppnå uppsatta mål är tydliggjorda.
En omvärldsanalys visar att många större kommuner har brutit ned övergripande styrdokument, som
näringslivsstrategier, i mer konkreta näringslivsplaner eller näringslivsprogram. Ett näringslivsprogram
bör utgå från det kommunala kärnuppdraget och innehålla ett tydligt syfte med mål och prioriteringar
25
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samt hur genomförande och uppföljning av programmet ska ske. Stadsrevisionens bedömning är att
ett näringslivsprogram som formellt beslutas och följs upp av Kommunstyrelsen därför bör upprättas.
Granskningen visar att det saknas en gemensam processkartläggning för att synliggöra
ärendehantering av berörda myndighetsutövande verksamheter med näringslivskontakter i Borås Stad.
Näringslivsorganisationerna efterfrågar bättre information samt effektivare ärendehanteringsprocess
av Borås Stads enheter med näringslivskontakter.
I Borås Stads verksamheter pågår ett arbete för att förbättra kontakterna med näringslivet genom
samverkansform där olika aktörer inom och utom Borås Stad medverkar. Stadsrevisionens bedömning
är att det är oklart om syfte och effekter är tydliggjorda i dessa forum. Därutöver omfattar samverkan
inte alla parter i Borås Stads verksamheter eller samtliga berörda näringslivsorganisationer som
verkar i Staden. Det är Stadsrevisionens uppfattning att en bred samverkan, med tydligt syfte att
förstärka det kommunala kärnuppdraget och förbättra näringslivskontakter som mål, bör initieras
av Näringslivsenheten i dess sammanhållande roll.
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning
av näringslivsarbetet i Borås Stad inte är ändamålsenligt. Förhållandena medför att det inte går att
uttala sig om Borås Stads näringslivsarbete är effektivt, detta då analys och uppföljning av resultat
inom området saknas.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Sandström
Granskningsledare
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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4 KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR
Lagar och förordningar
Kommunallag (2017:725)
Plan- och bygglag (2010:900)
Miljöbalk (1998:808)
Förordning om tillsyn enligt miljöbalk (1998:900)
Livsmedelslag (2006:804)
Livsmedelsförordning (2006:813)

Borås Stads dokument
Näringslivsstrategi, fastställd av Kommunfullmäktige 2016-09-29
Näringslivsenhetens verksamhetsplan 2017-2018, inte daterad
Borås Stads Budget 2018, fastställd av Kommunfullmäktige 2017-11-23
Borås Stads Budget 2019, fastställd av Kommunfullmäktige 2018-12-20
Borås Stad; Etableringspolicy, antagen av Kommunstyrelsen 2018-03-31
Borås Stads författningssamling 2018, Reglemente för Kommunstyrelsen, antaget av Kommunstyrelsen
2018-02-08
Borås Stad; Information om alkohollagen och serveringstillstånd, inte daterad
Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, fastställd av Kommunfullmäktige 2003-04-24, rev. 201611-24
Borås Stad; Styr- och ledningssystem, fastställd av Kommunfullmäktige 2010-02-25, rev. 2016:4
Borås 2025 Vision och strategi, 2012

Övriga referenser
Boverket; PBL Kunskapsbanken, byggnadsnämndens ansvar och uppgifter, 2019
Lindquist, Ulf & Lundin, Olle & Madell, Tom; Kommunala befogenheter, 2016
Lundin, Olle & Mandell, Tom; Kommunallagen – En kommentar, 2018
Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2017
SKL-Kommentus; Kommunallagen med kommentarer, 2011
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Internetkällor
Borås Stads webbplatser:
https://www.boras.se/foretagare/kvalitetresultatochjamforelser/utvecklingsarbetenochprojekt/
handelsvisionen.4.3a190f22158fdcf7b0c47597.html; 2019-01-02

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/
naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html ;2019-01-02
https://www.boras.se/foretagare; 2019-01-02
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/
samhallsbyggnadsforvaltningen; 2019-01-02
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasutseddtillaretsklattrare.5.24c372b165863b44447fd1e.
html; 2019-01-02
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/
tekniskanamnden.4.392266d31578efe53774bda3.html; 2019-01-02
https://www.boras.se/foretagare/lokalermarkochbygglov/
anvandakommunensmarkmarkupplatelse.4.143f48f4158d2c5dae299d9a.html; 2019-01-02
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/premiarfornaringslivetsservicecenter.5.3db5ff881684233a6f61ebfd.
html; 2019-01-02
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasklattrarisklenkat.5.6abcf492162dd31af5d813c0.html;
2019-01-02
Borås Stads intranäts webbplatser:
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/
markochexploatering; 2019-01-02

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/miljoforvaltningen/
organisation.4.3025bc80148884464ed3df6.html; 2019-01-02
Externa internetkällor:

Företagarnas webbplats:
https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/; 2019-01-02
Västsvenska handelskammarens webbplats:
https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/om-oss/; 2019-01-02
Svenskt Näringslivs webbplats:
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverket-fick-ge-sig-for-opinionen_694499.
html; 2019-01-15
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/metod-for-rankingen_570012.html; 2019-01-15
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Svenskt näringslivs ranking:
www.foretagsklimat.se; 2019-01-02
Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)
www.kolada.se 2019-01-15
Sveriges Kommuner och Landstings webbplats:
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.
html; 2019-01-02
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html; 2019-01-02
Nyköpings kommuns webbplats:
https://nykoping.se/naringsliv--arbete/naringslivsstrategin-och-handlingsplan/; 2019-01-02
Vänersborg kommuns webbplats:
http://www.vanersborg.se/naringsliv--arbete/arkiv-naringsliv--arbete/nyheter-naringsliv-o-arbete/201810-02-vanersborg-gor-annu-ett-stort-kliv-i-foretagsranking.html; 2019-01-02

Intervjuer
Intervju med medarbetare 			
Intervju med avdelningschef 		
Intervju med avdelningschef 		
Intervju med medarbetare 			
Intervju med enhetschef 			
Intervju med näringslivsorganisation 1
Intervju med avdelningschef 		
Intervju med medarbetare 1, 2 och 3
Intervju med näringslivsorganisation 2
Intervju med avdelningschef 		
Intervju med förvaltningschef 		
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2018-09-05
2018-10-30
2018-10-31
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-15
2018-11-26
2018-12-06
2019-01-07
2019-01-17
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BILAGA 1 Svenskt Näringslivs ranking62
Vad är företagsklimat?
Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är:
Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett bra
företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på.
Varför görs rankingen?
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner.
Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns
rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och
UB AB. Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra frågor
och statistikfaktorer är svårare för kommunala politiker och tjänstemän att påverka. Rankingen
är alltså en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag.
Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

62

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/metod-for-rankingen_570012.html; 2019-01-15
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Större städer
kommungrupp

2018

2017

2016

2015

Helsingborg

25

13

44

29

Växjö

40

33

13

17

Karlstad

64

74

89

75

Luleå

95

109

77

77

Halmstad

98

103

82

74

Örebro

104

119

112

127

Trollhättan

105

122

121

153

Östersund

110

135

131

152

Jönköping

112

111

65

52

Västerås

124

124

46

50

Linköping

129

106

97

35

Lund

142

132

134

72

Norrköping

166

148

160

160

Borlänge

167

196

136

131

Eskilstuna

175

152

210

186

Umeå

185

144

124

89

Uppsala

199

213

185

171

Södertälje

215

211

218

209

Sundsvall

224

239

159

149

Gävle

254

259

252

239

Medelvärde

137

137

123

112

94

118

106

47

Borås

Medelvärdet är från de 20 större städer som Borås jämförs med i rapporten. Definition är hämtad
från Kolada.se.

31

Borås Stad | Stadsrevisionen •

32

Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

BILAGA 2 SKLs servicemätning NKI
Insikt
Borås når ett NKI värde på 72. Borås placerar sig därmed på rankingplats 74 av 159 deltagande
kommuner. 63

63

SKL, https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html
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Frågematerial NKI Insikt
40 frågor som ställs till företagare som varit i kontakt med kommunens verksamheter
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Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

