
 

 

Mindre byråkrati för bättre företagsklimat 

Växjö kommun har sedan ett par år tillbaka arbetat efter konceptet ”En väg in” vars 

grundläggande syfte är att förenkla för Växjöbor, föreningar och näringsidkare som 

söker information, stöd och hjälp i olika frågor. Vi ser dock ett behov av att hitta fler 

smarta problemlösningar i det myndighetsövergripande förvaltningsarbetet och 

smidigare kontakter med kommunen. 

Svenskt näringslivs företagsranking visar på att vi har mer att göra för både stora och 

små företagare. Växjö kommun står inte ensamt i att möta utmaningen från 

näringsidkare som upplever att ärendehantering och myndighetsprocesser är fyrkantiga 

och långsamma. Många av våra lagar och regler ses ofta som snåriga och svåra att förstå.  

Blågröna Växjö vill att det ska vara enkelt att leva, bo och verka i vår kommun. Vi 

behöver underlätta för både företagare och invånare att få snabba enkla och tydliga 

besked. Helsingborg och Karlstad är två intressanta kommuner som infört 

krångelombudsman vars syfte är att hitta smarta lösningar på problem och minimera 

friktion i våra olika myndighetsprocesser med stöd från de som tjänsterna är till för.  

Konceptet i de båda städerna går ut på att, företagare och invånare får lämna in förslag 

på de saker som man anser inte fungerar. Därefter avsätts utvecklingsresurser för att 

åtgärda problemen. Det blir en form av kunddrivet utvecklingsarbete och innebär man 

kan arbeta mer med rätt saker ur ett växjöbo- och företagarperspektiv.  

Vi ser därför med fördel att Växjö som eftersträvar ett gott näringslivsklimat, hämtar 

inspiration från dessa två kommuner för att bli ännu mer tillgängligare och mer 

lösningsfokuserade. 

 

Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag: 

- Att utreda möjligheterna till att införa en motsvarande lösningsfokuserad arbetsroll i 

Växjö kommun med syfte att förbättra arbetssätt, snabbare processer och en mer 
tillgänglig service till företag och växjöbor. 
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