
 

Skrivelse till kommunstyrelsen angående att förenkla för företag 
att starta och utvecklas 

 

Företagsamhet skapar nya jobb och ger hela Växjö kraft att växa. Som företagare 
möter man en rad administrativa uppgifter som behöver göras innan man har 
möjlighet att starta sitt företag och när företaget växer och utvecklas. Under 
verksamhetens gång krävs en rad olika tillstånd, och hos kommunen beslutas och 
handläggs tillstånden av olika förvaltningar och nämnder. För företagaren kan det bli 
snårigt och risken att missa något kan avskräcka eller skapa onödiga risker. Det ska 
vara lätt att göra rätt i Växjö. 

Tillstånden som företagare behöver är flera. Serveringstillstånd för alkoholförsäljning 
på restauranger, caféer och barer är ett exempel, bygglov för nya fastigheter eller 
renoveringar är ett annat, tillstånd för att starta förskola är ett tredje. För många 
verksamheter behövs olika tillstånd från olika enheter på kommunen. 

I Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat mäts flera variabler som går att 
koppla till servicen gentemot företag1. Service till företag, kommunala tjänstemans 
attityder till företagande och kommunens tillämpning av lagar och regler. Växjö är på 
plats 13 i rankingen, men under 13 på samtliga tre nyss nämnda variabler. Vårt mål 
är att vi ska vara topp tio på samtliga tre senast 2018. 

Blågröna Växjö vill därför underlätta för företagare att etablera sig, starta nytt och 
växa i Växjö. Vi vill att kommunen utvecklar en webbplattform för ansökan om 
tillstånd, information om tillstånd och kontaktuppgifter till handläggare. I denna 
digitala tillståndsguide bör företagaren kunna följa sitt ärende. Det ska vara enkelt för 
företag att hitta till enskilda tillståndsansökningar, men också för någon som vill 
etablera en ny verksamhet att hitta alla tillstånd som generellt behövs för den 
verksamheten. 

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunstyrelsen besluta 

att Uppdra åt kommunchefen att verkställa skrivelsens ambitioner om en 
digital plattform för tillståndsansökan och information om tillstånd. 
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