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1. Sammanfattning
Denna resultatrapport för utmaningsområde Arbete och företagande är framarbetad av
medarbetare från två olika verksamhetsområden: Arbete och inflyttning och Strategi och
tillväxt.
Resultatsammanfattning:
Mål: År 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna ökat.
Resultat: Summan av antalet sysselsätta i Östra Göinge har ökat. Resultatet för 2017 ligger
över målnivån för 2019.
Mål: År 2019 har företagandet ökat genom riktade insatser inom entreprenörskap
Resultat: Antalet företag i Östra Göinge år 2017 med mer än 400 tkr i omsättning är
508 stycken, vilket är en minskning i förhållande till utgångsläget 2015, men en ökning från
2016.
Vision: 15 000 stolta göingar. Mått: år 2019 är NRI = 65 i SCB:s medborgarundersökning.
Resultat: År 2017 var NRI = 53. Det är en förändring med +2 från föregående års resultat.
Bedömningen är dock att det blir mycket svårt att nå målnivån 2019.
Stor samstämmighet råder för rapportens analyser inom främst tre områden:
1. Efterfrågan på mer samverkan över interna och externa organisationsgränser.
Behovet av utökat samarbete framhålls såväl mellan enheter i samma verksamhetsområde som
mellan skilda verksamhetsområden. Ett tydligt exempel på det senare, som uttalas från båda
håll, är ett efterfrågat samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten (AME) och Tillväxt och
entreprenörskap, i syfte att öka kontaktytorna mellan kommunen och företagare, tillika lokala
arbetsgivare. Andra möjliggörande samarbeten som nämns är grundskolans överbryggande
kontakter med omgivande kommuners gymnasieskolor och AME:s konstruktiva samarbete
med Arbetsförmedlingen.
2. Vikten av att skapa tvärgående processer och främja kundperspektivet
Individperspektivet genomsyrar hela beskrivningen av AME:s verksamhet. Den största
vinnaren på detta angreppssätt är göingebon själv. I stället för att olika kommunala funktioner
agerar parallellt och ovetande om varandra, ökar värdeskapandet för kunden genom
gemensamma processer. Processynsättet ger också fördelar i förvaltningens agerande utifrån
politiska styrdokument. Genom att överbrygga interna organisationsgränser och arbeta i
gemensamma processer ökar både samsyn, effektivitet och graden av måluppfyllelse.
3. Högre precision i måluppfyllnad genom tydliga mål och relevanta indikatorer
En jämförelse mellan innehållet i rapportens tre resultat- och analysdelar gör det tydligt att
uppdraget med att öka göingebornas grad av egen försörjning, har varit lättare att följa upp än
arbetet kring företagande och platsens attraktivitet. Detta påverkas sannolikt av en större
tydlighet i styrdokument och strategi som styr arbetsmarknadsarbetet, än i styrsignalerna för
företagande och platsens attraktivitet. För de två senare områdena saknas strategier med
samma tydlighet som ”Vägen till arbete” skapar. En ökad klarhet i efterfrågade effekter av
näringslivsarbetet eller tydlighet i vad som egentligen avses med ”platsens attraktivitet” och
”stolt göing” skulle kräva mindre andel av egna tolkningar från verksamheterna. Det skulle
också förtydliga bilden av vilka aktörer som faktiskt kan och bör bidra till måluppfyllnaden
och därmed också ge större möjlighet till kraftsamling i själva arbetet fram emot målet.
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2. Inledning
Verksamhetsrapporten är en beskrivning av vårt arbete med att leva upp till de krav och
förväntningar som ställs på oss genom politiska prioriteringar, lagstiftning och andra krav.
Dessutom följer vi upp vår förmåga att leva upp till förväntningar och krav ifrån invånare,
företagare och besökare i kommunen. Med hjälp av rapporten vill vi skapa:




Transparens av hur väl kommunen lever upp till olika krav
Lärande och utveckling
Underlag för framtida prioriteringar

Utöver gruppen förtroendevalda, riktar sig verksamhetsrapporten också till göingebor och till
förvaltningens egen personal.
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3. Från försörjningsstöd till egen försörjning
3.1 Kort om organisationen – Inflyttning och arbete
Verksamhetsområdet Inflyttning och arbete består av fyra enheter: Arbetsmarknadsenheten,
Enheten för Ekonomiskt bistånd, Göinge Utbildningscenter och Inflyttningsenheten. Totalt
arbetar 90 personer inom verksamhetsområdet.

3.2 Politiska prioriteringar, resultatmål och strategier
Resultatmål
År 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna ökat
Resultatindikator: Antal sysselsatta 16+ med bostad i kommunen

Programhandlingar
Kunskap - Kompetens – Arbete
Från nyinflyttad till stolt göing

Strategier
Vägen till arbete - Egenförsörjning i stället för bidragsberoende
En bra start i livet - Fler barn och unga ska nå gymnasieexamen och gå vidare till högre
utbildning

3.3 Grunduppdrag
Inflyttning och arbete
Verksamhetsområdets huvuduppdrag är att öka Östra Göinges attraktivitet genom att stödja
ungdomar och vuxna till arbete och studier, så att de blir egenförsörjande.

Arbetsmarknadsinsatser
Uppdraget för Arbetsmarknadsenheten (AME) är att medverka till att de invånare i Östra
Göinge kommun som står utanför arbetsmarknaden, ska nå självförsörjning genom arbete,
studier eller eget företagande. Arbetsmarknadsenhetens roll är att lotsa individen på sin väg
till självförsörjning, med tydliggörande av individens eget ansvar.

Försörjningsstöd
Uppdraget för Enheten för ekonomiskt bistånd är att främja människors ekonomiska och
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet på
demokratins och solidaritetens grund, i enlighet med Socialtjänstlagen.

Inflyttning och integration
Inflyttningsenhetens uppdrag är att verkar för en bra start i kommunen för nya invånare, med
särskilt fokus på integration. Alla nyanlända barn får förmågor och behov kartlagda och deras
familjer ges grundläggande information om det svenska skolsystemet.
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Vuxenutbildning
Uppdraget för Göinge utbildningscenter (GUC) handlar om att ge vuxna möjlighet att
utveckla kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och
främja den personliga utvecklingen, bland annat genom att möjliggöra fortsatta studier.

Verksamhetsmål
Den övergripande målsättningen för verksamhetsområdet är att minska antalet individer med
behov av försörjningsstöd och därmed minska långvarigt bidragsberoende.
I verksamhetsplanen för Inflyttning och arbete finns två mål som kopplar till
utmaningsområdet Arbete och företagande:
1. Minska antalet hushåll som har försörjningsstöd i mer än 6 månader.
2. Fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier.

3.4 Resultat och analys
3.4.1 Resultatmål: Antalet sysselsatta bland kommuninvånarna har ökat
Resultatmål

Resultatindikator

År 2019 har antalet
sysselsatta bland
kommuninvånarna ökat

Antal sysselsatta
16+ med bostad i
kommunen

Målnivå Resultat Resultat Resultat
-19
-15
-16
-17
6 170
6 109
6 147
6 179

Tabell 3.1 Resultatmål och resultat

Resultat: Uppgifterna i tabellen ovan visar att summan av antal sysselsätta i kommunen har
ökat och resultatet för 2017 ligger över målnivån för 2019.

Analys: Antalet sysselsatta bland kommuninvånarna har ökat
Det råder ett positivt läge på arbetsmarknaden och generellt är arbetslösheten låg. Enligt
Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsrapport 2018 är sysselsättningen i Sverige högst i EU.
I Östra Göinge kommun är arbetslösheten hög i jämförelse med riket. En stor del av
förklaringingen är att kommunen under år 2015 tog emot 73,8 flyktingar per 1000 invånare,
vilket var det högsta antalet i Skåne län. Kommunens stora mottagande genererar i nuläget
2018 ett tillflöde av familjer som kommer på anknytning. Arbetslösheten bland utrikes födda i
Östra Göinge kommun (augusti 2018, statistik AF) ligger på ca 53,7 %. Motsvarande siffra för
inrikes födda i kommunen är 4,3 %. Även om arbetslösheten fortsatt ligger på en hög nivå i
kommunen, är trenden positiv och det gäller framförallt ungdomar, se följande diagram.
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Andel arbetslösa och sökande i program 16-64 år
Andel arbetslösa och sökande i program 16-24 år
Diagram 3.2 Arbetslösa och sökande i program år 2018. Källa: Statistik från Arbetsförmedlingen

Översikt av arbetssökande i kommunen
Arbetssökande i Östra Göinge kommun
Totalt antal arbetslösa
Totalt antal arbetslösa i åldrarna 18-24 år
Totalt antal arbetslösa, utrikesfödda
Totalt antal arbetslösa och sökande i program inom
etableringsuppdraget
Totalt antal i jobb- och utvecklingsgarantin
Totalt antal arbetslösa och sökande i program med gymnasial
eller högre utbildning

aug -17 aug -18
971
290
608

876
230
628

542

338

232

301

529

445

Tabell 3.3 Arbetslösa i Östra Göinge kommun. Källa: Statistik från Arbetsförmedlingen

Översikten visar att antalet arbetssökande har minskat. Arbetsmarknaden är stark, vilket
öppnar upp för fler att få ett arbete men lämnar de svagaste grupperna kvar. Inom
etableringsuppdraget saknar flertalet av deltagarna gymnasieutbildning och många har en
obestämd yrkeskompetens. Bristande språknivå och ofullständig kompetens inom efterfrågade
yrkesområden är hinder för många att nå en anställning med egen försörjning. Många
arbetssökande saknar körkort, vilket ofta krävs för att kunna ta ett arbete. Avsaknad av
referenser och kontaktnät gör det ännu svårare att hitta arbete på egen hand.
Individuella stödinsatser är nödvändiga för att överbrygga hindren och öka sysselsättningen.
Andra framgångsfaktorer är att arbeta med insatser riktade även till arbetsgivarna i form av
kompetenshöjande insatser och skräddarsydda lösningar. Samarbete mellan AME och
näringslivschefen har inletts. Tillsammans kan nya möjligheter skapas kring rekrytering och
kompetensförsörjning i samspel med arbetsgivarna. Ett viktigt uppdrag är att synliggöra och
hitta arbeten där arbetssökande också med lägre kompetens kan komma till sin rätt och
utvecklas.
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Extratjänster är ett verktyg som gett resultat och lett till sysselsättning och självförsörjning för
flertalet individer med bristande språkkunskaper och/eller utbildning. I strategin Vägen till
arbete poängteras kommunens ansvar att agera som föredöme för lokala arbetsgivare och på
olika sätt utveckla sitt eget arbete med personalförsörjning. Genom att bereda plats för
praktikanter eller arbetsmarknadsanställningar får Östra Göinge kommun en möjlighet att visa
upp sina verksamheter så att fler blir intresserade av att utbilda sig för att arbeta inom
kommunen.
I strategin Vägen till arbete beskrivs utmaningen att få fram tillräckligt många meningsfulla
praktikplatser och riktiga jobb. För att fortsätta öka sysselsättningen krävs fler platser och
olika platser för att skapa individuella lösningar. Ett alternativ kan vara att skapa fler egna
verksamheter inom Inflyttning och arbete med egna arbetsträningsplatser. En annan del av
lösningen kan vara att kommunledningen sänder tydliga signaler om att kommunens
verksamheter ska ta emot praktikanter och arbetsmarknadsanställningar. I exempelvis
Kristianstads kommun finns en överenskommelse att alla förvaltningar och bolag ska
eftersträva att ta emot deltagare i arbetsmarknadsåtgärder motsvarande 7,5 % av de anställda i
kommunen under 2018. En sådan tydlighet skulle öka antalet platser och förtydliga uppdraget
till verksamheterna, som då också har möjlighet att rusta för det.
Att aktivt skapa vägar in till studier på olika nivåer, gärna med fokus på bristyrken, ökar
sysselsättningen. Inom Inflyttning och arbete har vuxenutbildningen exempelvis starkt
bidragit till sysselsättning och kompetensförsörjning, där samtliga som deltagit i
yrkesutbildningarna gått vidare till anställning efter studier. Svårigheten är att utöka antalet
studieplatser på Göinge Utbildningscenter i lika snabb takt som behovet ökar. Verksamheten
har redan ökat de senaste två åren från 553 till 713 elever.
I strategin Vägen till arbete lyfts också samverkan med Arbetsförmedlingen som en central
del av uppdraget. Det finns en bra grund, men för att öka sysselsättningsnivå vidare krävs mer
lokal närvaro från Arbetsförmedlingen och handläggare med fokus på göingebor. Forskning
visar att:
”De två typer av insatser som enligt tillgänglig forskning tycks vara mest effektiva
för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden är intensifierad arbetsförmedling och
subventionerade anställningar (…) En möjlig förklaring är att resursförstärkningar
inom arbetsförmedlingsverksamhet gör det möjligt för arbetsförmedlarna att aktivt
odla arbetsgivarkontakter så att de kan fungera som ett substitut för de utrikes
föddas bristande nätverk.”
(Engdahl, M & Forslund, A (2015) ”En förlorad generation? En ESO-rapport om
ungas etablering på arbetsmarknaden.” Rapport till Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi 2015:3).
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3.4.2 Verksamhetsmål: Färre hushåll med försörjningsstöd i mer än 6 månader
Indikator

2016

2017

2018

Antal hushåll*) med
försörjningsstöd i mer än 6
mån 30 juni/31 dec

102/112

119/127

150/

Tabell 3.4 Antal hushåll med försörjningsstöd i Östra Göinge kommun. Källa: Utdrag från verksamhetssystemet
Treserva. *) exklusive etablering

Resultat: Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat och är över målnivån för 2018.
Analys: Minska antalet hushåll med försörjningsstöd
Under 2018 har antalet individer med försörjningsstöd ökat. En anledning är hinder i form av
ohälsa, men även att det är många som nu avslutar sin tid i etableringen och därmed går in i
andra garantier som har betydligt lägre ersättningsnivå. Det innebär att fler personer behöver
söka försörjningsstöd som komplement, eftersom de ännu inte är självförsörjande. Statistik
från Arbetsförmedlingen visar att ungefär 50 % av de arbetssökande i etableringen har svag
eller ingen utbildningsbakgrund. Det innebär att individerna behöver rustas från en lägre nivå
och under längre tid.
En kartläggning av hushållen som uppbär försörjningsstöd visar att 46 % uppger ohälsa som
hinder för att komma i arbete. Andelen 36 % av hushållen har sjukintyg på sin ohälsa men
saknar sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) på grund av att de inte arbetat tillräckligt länge i
Sverige. Avsaknad av SGI resulterar i att det inte utgår någon ersättning från
Försäkringskassan trots ohälsa. Försäkringskassan ansvarar för samordningen av
rehabiliteringen och bilden som ges är att Försäkringskassans insatser inte ges i tillräckligt
stor omfattning.
Ungefär 17 % av försörjningsstödsärenden omfattar ett dokumenterat missbruk. I flera
ärenden finns komplexa svårigheter både av psykisk och fysisk ohälsa tillsammans med
missbruk som kräver ett långsiktigt arbete innan individen kan stå till arbetsmarknadens
förfogande. För att möta framförallt familjer med långvarigt försörjningsstöd som har
komplexa hinder, kommer projektet ”Hela familjen” att startas med finansiering via
Samordningsförbundet. Projektet har uppvisat mycket goda resultat i andra kommuner i Skåne
Nordost, där hela 39 % av familjerna inom projektet har blivit självförsörjande.
Under våren har en process påbörjats gällande digitalisering av handläggningen av
ekonomiskt bistånd för att kunna förflytta socialsekreterarnas arbetstid från administration till
socialt förändringsarbete som leder individer snabbare till självförsörjning. Genom att AME
framöver främst kommer att arbeta med individer som ligger närmare arbetsmarknaden ger
det möjligheter för Ekonomiskt bistånd att utveckla arbetsmetoder och samarbeten med till
exempel Försäkringskassan och vården, vilket skulle bidra till ett ökat stöd åt individer som
står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden.
För att minska försörjningsstödet finns idag en första version av en effektiv process mellan
AME och Enheten för ekonomiskt bistånd, för att ge den arbetssökande det stöd den behöver
för att komma i självförsörjning. Externt finns ett gott, lokalt samarbete med
Arbetsförmedlingen, som självklart är en viktig part i sysselsättningsfrågan.
Extratjänsterna är ytterligare ett sätt att begränsa utbetalningen av försörjningsstöd och bredda
vägen till självförsörjning. De är också en del i att minska inflödet till Enheten för ekonomiskt
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bistånd genom att individerna erhåller anställning innan etableringsprogrammet avslutats. För
att extratjänster ska bli en långsiktig lösning har en aktiv matchning påbörjats till reguljära
arbeten. Många gånger kommer det att krävas mer tid än vad regelverket för en extratjänst
medger (högst 2 år) för att de nyanlända med låg utbildning och med större språkliga hinder
ska bli självförsörjande. För de individer med extratjänster som inte har förutsättningar att
vara i ordinarie verksamheter på grund av sina arbetshinder, finns AME:s Serviceteam.
Genom Serviceteamet kan individens förutsättningar och den politiska viljan uttryckt i
strategin ”Vägen till arbete” mötas. Strategin säger att alla har rätt till en individuell
utvecklingstrappa med rimliga delmål utifrån individens förutsättningar och att varje
människa ska ses som en tillgång.
För att ytterligare stärka de anställda för framtiden har samverkan utvecklats mellan AME och
GUC. Planering sker utifrån individen och genom GUC har de anställda fått individuell
studievägledning och hjälp att söka till skolans olika utbildningar. Exempelvis kommer under
hösten åtta personer från Arbetsmarknadsenhetens serviceteam att parallellt med arbete delta i
Trädgårdsprogrammet, som bland annat innefattar olika kurser inom växtmiljö,
arbetsmarknadskunskap, körkortsteori och yrkessvenska.
Prognosen som kom från Arbetsförmedlingen under våren 2018 visade att inflödet från
etableringen till nästa program, jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) eller jobbgarantin för
ungdomar (UGA), är stort, vilket innebär ökade kostnader för kommunen i form av
ekonomiskt bistånd, när etableringsersättningen försvinner vid avslut av
etableringsprogrammet. Nya siffror väntas från Arbetsförmedlingen som håller på att utveckla
system för att löpande kunna delge denna information.
Månad

Kristianstad Bromölla Östra Göinge

Maj
UGA
JOB

2
18

1
6

4
15

Juni
UGA
JOB

5
18

0
7

2
6

Juli
UGA
JOB

7
18

0
3

3
15

Augusti
UGA
JOB

3
19

2
9

1
17

September
UGA
JOB

6
15

0
3

1
13

Oktober
UGA
JOB

1
12

0
3

1
10

Tabell 3.5 Övergångar per månad från etablering till JOB och UGA. Källa: Arbetsförmedlingen
Prognos 2018
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3.4.3 Verksamhetsmål: Fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier
Verksamhetsmål: Fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier.
Indikator

2015/16 2016/17

Gymnasielever med examen inom 3 år,
hemkommun (exkl. IM), andel (%)
Gymnasielever med examen inom 4 år,
hemkommun (inkl. IM), andel (%)

67,7

63,1

72,5

71,3

Tabell 3.6 Antal elever med fullföljda gymnasiestudier.

Resultat: Andelen ungdomar med fullföljda gymnasiestudier har inte ökat mellan år 2016
och 2017.

Analys: Fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier
Flera studier visar att det finns en tydlig koppling mellan arbetslöshet och avsaknad av en
gymnasieexamen. Östra Göinge kommun har en hög andel unga (28,7%) som inte lyckats få
en gymnasieexamen. I resultaten innefattas ungdomar som inte har haft hela sin skolgång i
Sverige och i många fall därför inte hunnit ta till sig tillräcklig kunskap för att nå en åk 9-nivå.
Flertalet av de nyanlända ungdomarna är dock på god väg och har i några fall på mycket kort
tid fått ett flertal godkända betyg. En annan del av resultatet har sin bakgrund i det som
Fryshuset beskriver i sin förstudie, att det finns en anti-plugg kultur som är stark i kommunen
och som får konsekvensen att ungdomarna trots att de passerat hela skolsystemet ändå inte har
tagit till sig tillräckliga kunskaper. För de ungdomar från Östra Göinge som kommit in på
gymnasiet är andelen som fått indraget CSN på grund av för hög frånvaro betydande. Också
nationellt har antalet studerande som fått CSN indraget ökat, och myndigheten skriver i sin
analys:
”Många i gruppen unga utländska medborgare har bristande kunskaper om hur det
svenska samhället fungerar, och om studiebidraget och CSN. Bristande
språkkunskaper spelar också in. - Ogiltig frånvaro är generellt vanligare bland
myndiga elever än bland omyndiga. En högre andel i gruppen utländska
medborgare är också över 18 år. Det bidrar till att andelen som får studiebidrag
indraget är högre i denna grupp”.
Andelen elever som inte har svenska som modersmål kräver mer resurser i form av utökat
stöd och extra språkresurser. Yrkesutbildning kräver platser för arbetsplatsförlagt lärande
(APL-platser), och bristen på dessa gör det svårt att anordna yrkesutbildningar i den takt som
skulle behövas.
Östra Göinge kommun har inte nationella gymnasieprogram i egen regi. Kommunens
ungdomar söker sig därför till gymnasieutbildningar i kranskommunerna. Hemkommunen
lägger utbildningsgrunden och ger ungdomarna förutsättningar för att nå en gymnasieexamen.
Hur detta görs är väl beskrivet i verksamhetsrapporten Kunskap och Kompetens som skrevs
tidigare år 2018. I det livslånga lärandet tar Inflyttning och arbete vid gällande de ungdomar
som vid 16 års ålder inte har nått gymnasiebehörighet. Som nämndes i rapporten har elevers
bitvis höga frånvaro varit det största hindret för kunskapsutvecklingen och därmed också för
att nå godkända betyg. Upplevelsen är att hög frånvaro hade minskat om varningar hade
kommit i ett tidigare skede. Rutiner för hantering av frånvaro behöver utvecklas, exempelvis
med fasta procentgränser, varningar, giltiga intyg och snabbare CSN-indrag.
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Sedan verksamhetsrapporten Kunskap och kompetens skrevs har en utveckling skett gällande
de rekommendationer förvaltningen då gav, bland annat gällande det systematiska kvalitetsoch uppföljningsarbetet kopplat till det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det finns i
nuläget en strukturerad handlingsplan för att säkerställa att det lagstadgade uppdraget fullföljs.
Ett Uppföljningsteam-KAA har inrättats, vilket har till uppgift att samarbeta med grundskolan
åk 9 och sedan samverka med de gymnasieskolor där Östra Göinges gymnasieungdomar går,
för att tidigt uppmärksamma och förebygga avbrott. Teamet har även i uppdrag att ansvara för
KAA, vilket innebär att aktivt söka upp och motivera ungdomar i åldern 16-20 år att återgå till
studier. Till Uppföljningsteamets hjälp finns en rad upparbetade samarbeten, som möjliggör
en bredd av insatser, exempelvis praktik genom AME, motiverande insatser via Fryshuset och
stöd till familjen via Individ- och Familjesupporten. Samarbetet med grundskolan har
upparbetats och under hösten kommer ett arbete att påbörjas för att regelbundet ha
samverkansmöten med de berörda externa gymnasieskolorna, för att tidigt uppmärksamma
och förebygga studieavbrott.
GUC ser att eleverna skulle vara betjänta av mer arbetsmarknadskunskap i ett tidigt skede.
Något som även lyfts i strategin ”En bra start i livet”. Eleverna behöver information och
vägledning för att förstå hur de ska komma in i arbetslivet och vad som krävs för att kunna
stanna kvar i anställning. Många behöver också öka sin motivation till framtiden och känna att
de kan bidra till samhället.

3.5 Förvaltningens fortsatta arbete
Utifrån redovisade resultat och ovan gjorda analyser, drar förvaltningen följande slutsatser
inför framtiden generellt och fram till nästa verksamhetsrapport specifikt.


För att kunna erbjuda arbetsträning, praktik och arbetsmarknadsanställningar behövs
fler arbetsplatser som kan ta emot och handleda personer i målgruppen i enlighet med
skrivningarna i strategin Vägen till arbete. En lösning på utmaningen att finna sådana
möjligheter kan vara att starta verksamheter i kommunal regi med exempelvis
legotillverkning, som ett komplement till Serviceteamet. Fler tillgängliga alternativ
möjliggör en mer anpassningsbar utvecklingstrappa för individen.
Arbetsmarknadsenheten är beroende av andra kommunala verksamheter och det vore
önskvärt med ett förtydligande att alla verksamheter ska öppna upp för praktik och
anställningar. Ett måltal bör sättas på mottagningsnivå, förlagslagsvis 7,5 %.



Välfungerande samverkan behöver skapas mellan lokala aktörer, exempelvis genom
en operativ ledningsgrupp med chefer från såväl kommunen, Försäkringskassan,
Region Skåne som Arbetsförmedlingen, där samtliga myndigheter tar sitt ansvar i
samverkan med övriga myndigheter, jämför den så kallade Halmstadmodellen.



Utvecklingspotential finns för att förstärka det interna samarbetet med Tillväxt och
entreprenörskap, som har som uppdrag bland annat att samverka med lokala företag
och regionalt näringsliv.
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4. Företagande
4.1 Kort om organisationen – Tillväxt och entreprenörskap
Funktionen Tillväxt och entreprenörskap inom verksamhetsområde Strategi och tillväxt, har
uppdrag inom näringsliv, turism och företagande. Två personer har heltidsuppdrag inom
funktionen.

4.2 Politiska prioriteringar, resultatmål och strategier
Resultatmål för utmaningsområde Arbete och företagande
År 2019 har företagandet ökat genom riktade insatser inom entreprenörskap.
Resultatindikator: Antal registrerade företag med minst 400 tkr i årlig omsättning.

Inriktning
År 2025 präglas Östra Göinge kommun av ett bra företagsklimat samt tillgång till välutbildad
arbetskraft. Därigenom främjas tillväxten i befintliga företag men gör också att kommunen är
ett attraktivt val för nya företagsetableringar. Sysselsättningsgraden bland
kommunmedborgarna är hög.

Övergripande planer, programhandlingar och strategier
Tillväxt och entreprenörskap styrs och påverkas av övergripande planer, programhandlingar
och strategier. I dessa dokument kan man läsa om flera inriktningar och utvecklingsområden
som kopplar till det arbete som Strategi och tillväxt har ansvar för.
Ett urval: Översiktsplanen, slutrapport Framtidsutveckling, slutrapport Från nyinflyttad till
stolt göing, Näringslivs-, Bredbands- och Trafikstrategin.

4.3 Grunduppdrag
Tillväxt och entreprenörskaps grunduppdrag har fyra huvudinriktningar:
 Att stimulera och samverka med företagsgrupper, myndigheter, regionala och
delregionala organisationer
 Att utveckla servicegraden från kommunens förvaltning gentemot företagare
 Att göra det lätt att starta, växa och driva företag i Östra Göinge
 Att stimulera och samverka med företag så att Östra Göinge blir en attraktiv plats

Verksamhetsmål för grunduppdraget
Att öka nettotillväxten av antalet företag i kommunen. Resultatindikatorer, se tabell 4.3.
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4.4 Resultat och analys
4.4.1 Resultatmål: Ökat företagande genom riktade insatser på entreprenörskap
Resultatindikator: Antal registrerade företag med minst 400 tkr i årlig omsättning

Företag med >400 tkr i oms
540

550
540
530
520
510
500
490
480

515

520

506

508

2015

2016

2017

2018

2019

Utgångsläge

Utfall

Utfall

Målnivå

Målnivå

Tabell 4.1 Källa: Näringslivsfakta Upplysningscentralen

Resultat
Antalet företag i Östra Göinge år 2017 med mer än 400 tkr i omsättning är enligt tabellen
508 st, vilket är en minskning i förhållande till utgångsläget 2015, men en ökning jämfört med
2016.

Analys: Ökat företagande genom riktade insatser på entreprenörskap
Enligt Tillväxtverket ses ett företag med en årlig omsättning på 400 tkr som ett hobbyföretag.
En större ökning av omsättningen är ofta svår, eftersom det i regel handlar om en bisyssla och
inte en huvudsaklig inkomstkälla. Kopplingen mellan kommunens insatser och mätbara
resultat i indikatorns riktning, är dessutom osäkra. För att bättre stimulera dessa mindre
företag bör kontakter i högre grad etableras med exempelvis Krinova Incubator & Science
Park, ALMI och Nyföretagarcentrum. Här spelar Tillväxt och entreprenörskap en
möjliggörande och kontaktskapande roll.
En slutsats är alltså att för stort fokus inte bör läggas vid de mindre företagen med årliga
omsättningar nära 400 tkr, utan att kommunens insatser skulle ge större samhällseffekter om
de i högre utsträckning riktades mot att underlätta drift och etablering av större företag, där
förutsättningarna för expansion är mer sannolika.
I enlighet med flera av de styrdokument som omnämns under punkt 4.2, har olika projekt och
satsningar tillkommit inom verksamhetsområdena Familj och utbildning samt
Inflyttning och arbete, i syfte att stärka företagandet genom riktade insatser inom
entreprenörskap. Sett ur det perspektiv som Tillväxt och entreprenörskap har, kan det
tvärfunktionella arbetet mellan nämnda verksamhetsområden och Tillväxt och
entreprenörskap utvecklas. Med samstämmiga begreppsdefinitioner, tätare samarbeten och
gemensamma processer skulle effekterna bli större och förutsättningarna bättre för
företagandet i Östra Göinge.
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4.4.2Verksamhetsmål: Ökad nettotillväxt av antalet företag i kommunen

Diagram 4.2 Källa: NäringslivsfaktaUpplysningscentralen

Resultat: För närvarandeär den genomsnittliganettotillväxtenav företagcirka 1,6 procent
per år. (Källa: Näringslivsfakta)

Övergripandeprioriteringar: Att öka nätverksbyggande
t mellanstrategisktutvaldakluster,
där kommunengår in somförstärkandeaktör i syfte att öka antaletetableringari
Östra Göinge.
Resultatindikator
1. Antal registreradeföretag med minst
400 tkr i omsättning
2. Mått 32 KKiK:startadenya
företag/1000inv.
3. Mått 33 KKiK:företagaresomdöme
om kommunservice(Insikt)
4. SvenskNäringslivsranking

Nivå -16
506

Utfall -17
508

Målnivå -18
520

4,8

3,9

5,0 (6,4*))

79

ingen
uppgift
plats 65

81 (75*))

plats 107

plats 95

* ) Motsvararplats bland den fjärdedel av Sverigeskommunersom toppar resultatlistan
Tabell 4.3 Indikatorer

Kommentarertill tabell 4.3
Indikator 1. Antal registreradeföretagmedminst 400 tkr i omsättning,sepunkt 4.4.1.
Indikator 2. Startadenya företag/1000 inv. (Källa:Mått 32 KKiK)
Syftet medmåttetär att ge kunskapom företagsklimateti kommunen.Kommunenhar en
relativt liten möjlighet att påverkadettaresultat.Måttet lämparsig därför inte väl för att
målsättas
. Däremotär det ur ett vidareperspektivintressantatt följa utvecklingenför att
eventuelltkunnavidta stimulerandeåtgärder.

Indikator 3. Företagaresomdöme om kommunservice(Källa: Insikt)
Syftet medmåttetär att ge kunskapom attityder hosföretagetableradei kommunenom hur
de uppleverdenkommunalaservicen.Resultatethämtasfrån SKL:s undersökningInsikt som
genomförsav SCB. För år 2017 redovisades ingenuppgift för Östra Göinge,eftersom
underlagetvar begränsat
. Nya resultatär tillgängliga tidigast år 2019,förutsattatt tillräckligt
underlagdå finns.
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Tabell 4.3 Källa: www.foretagsklimat.se
I mätningen ”sammanfattande omdöme om företagsklimatet” står sig Östra Göinge starkt både lokalt och
nationellt. Sedan år 2013 har trenden varit positiv.

Indikator 4. Svensk Näringslivsranking
Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat är en indikator som baserar sig
främst på företagarnas betyg men också på statistiska faktorer.
Sedan 2009 har Östra Göinge förflyttats från plats 204 i företagsklimatrankingen till plats 65
år 2018.

Tabell 4.4 Källa: www.foretagsklimat.se

Analys: Ökad nettotillväxt av antalet företag i kommunen
Kommunens företagsservice håller sig på en hög nivå i mätningar som görs på företagsklimat.
Insatsen som företagslots, en tvärgående process i samverkan mellan Tillväxt och
entreprenörskap och Samhällsbyggnad, har slagit mycket väl ut. Däremot finns
infrastrukturella utmaningar. De programhandlingar och strategier, se punkt 4.2, som tagits
fram belyser detta väl, nämligen att fysisk planering och digital och fysisk infrastruktur är
starka påverkansfaktorer för tillväxt och för en jämnare branschfördelning. Även gällande
dessa frågor kan de tvärsektoriella kontakterna förbättras.
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Antalet företag i Östra Göinge år 2017 var 1 339 stycken. Över tid har antalet ökat men
tillväxtkurvan är ojämn och har avsevärda svängningar från år till år.
Ökningen av antalet företag följer inte utvecklingen som förväntats utifrån resultatindikator 1.
Antalet företag i sig ökar visserligen, även om antalet i segmentet med omsättning över
400 tkr minskar. Idag finns ingen direkt förklaring till dessa svängningar.
En bidragande orsak till detta resultat kan finnas i den analys som Region Skåne gjort i
”Näringsliv och arbetsmarknad i Östra Göinge 2018”:
”Den starka utvecklingen på arbetsmarknaden gör att det är enklare att hitta arbete
som anställd, vilket pressar ner nyföretagandet.”
En annan förklaring kan finnas i den rådande obalansen inom branschfördelningen bland
nystartade företag i Östra Göinge under 2017. Den största avvikelsen finns i
tjänsteföretagssegmentet där Östra Göinge ligger -24,5 % under riket (se diagram nedan).

Diagram 4.5 Källa: Näringlivsfakta 2017, Upplysningscentralen

Företaget Bisnode har gjort en analys som bland annat fördjupar sig i Östra Göinges
branschfördelning och branschtillväxt. Ur deras rapport framgår att de kommuner som har en
jämn branschfördelning ofta är mer snabbväxande och återfinns bland större städer, till
exempel residensstäder.
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Diagram 4.6 Källa: Bisnode

Förutsättningar för tillväxt
•

För att få optimala förutsättningar
för att växaär det är viktigt att den
tillverkandesektorn,som är basen
för näringslivet,har tillgång till olika
stödtjänster(företagsstödjande
sektor).

•

För att skapaattraktivitet för
kommunenoch kunnaattrahera
kompentensär det viktigt att ha
utveckladeortstjänster.

•

De kommunersom växerstarkt har
oftast en jämn fördelningmellan de
tre sektorerna.

•

Enbra branschbalansger
förutsättningarför tillväxt.

F igur 4.7 Källa: Tillväxtverket
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Kommuner med stor andel tillverkande industri ligger ofta utanför storstadsområdena och har
i regel lägre tillväxt än genomsnittskommunen. Svårigheten för dessa kommuner är ofta att
locka till sig tjänsteverksamheter så att kommunen får en bredare branschtillväxt, som i sin tur
är en förutsättning för en växande tillverkande sektor.
De så kallade ortstjänsterna, som bland annat omfattar detaljhandel, omsorg och besöksnäring,
är också mycket viktiga för att göra kommunerna attraktiva att bo i och för att locka
kompetens till företagen. I Östra Göinge finns sannolikt utrymme för att växa på tjänstesidan
och att öka andelen ortstjänster. Detta skulle sannolikt gynna den tillverkande sektorn.
Närheten till Kristianstad kan dock göra att efterfrågan på lokala tjänsteföretag i Östra Göinge
är mindre än i andra kommuner av samma storlek.

4.5 Förvaltningens fortsatta arbete
Omformulering av mål och indikatorer
Analysen har visat att det kan finnas skäl för att omformulera och utveckla både mål och
indikatorer i kommande styrdokument, för att säkerställa att arbetsinsatserna verkligen leder
till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen på totalen. Målformuleringen att antalet företag ska
öka leder till exempel naturligt till att fokus läggs vid de små företagen. Men det är kanske
inte kvantiteten som är det eftersträvansvärda? Ett arbete behöver göras kring vilka andra
värden som ska målsättas och stimuleras för att bidra till den efterfrågade utvecklingen.
Tillväxt och entreprenörskap avser att undersöka, utreda och identifiera nya arbets- och
mätmodeller som hjälp för att skapa en bättre förståelse för om gjorda insatser faktiskt leder
till uppsatta målsättningar.

Företagsinventering
För att få ytterligare kunskap och kännedom om det lokala företagandet och vad som faktiskt
stimulerar utvecklingen, avser Tillväxt och entreprenörskap att göra en inventering av
befintliga företag och bedöma deras tillväxtmognad, för att ha som underlag för framtida
arbete.

Etableringsplan
Nuvarande branschfördelningen mellan Östra Göinges företag har konstaterats vara i obalans
och antalet företag stiger och sjunker om vartannat från år till år. För att öka tillväxttakten på
ett hållbart sätt behöver branschstrukturen i Östra Göinge förändras. Med hjälp av en
etableringsplan kommer utmaningarna kring bland annat tillväxten att bättre kunna mötas och
den ojämna branschfördelningen jämnas ut. Etableringsplanen förväntas också vara ett
verktyg att samverka kring inom kommunens olika verksamheter när det kommer till
infrastrukturfrågor och tillgång till mark och lokaler.

Tvärfunktionella samarbeten
Tillväxt och entreprenörskap har i sin roll har begränsade möjligheter att direkt påverka
företagsetableringar och arbetstillfällen. För att stärka och säkerställa en grogrund för
entreprenörskapet att utvecklas i borde ett mer samordnat kommunalt arbete vara värt att
satsas på ur ett övergripande förvaltningsperspektiv.
I syfte att påverka tillväxten i positiv riktning avser Tillväxt och entreprenörskap att förstärka,
fördjupa och utveckla flera gemensamma processer över interna, kommunala
verksamhetsområdesgränser. Det tvärfunktionella interna arbetet mellan
verksamhetsområdena Tillväxt och entreprenörskap och Inflyttning och arbete, men också
med Familj och utbildning gällande entreprenörskap och sysselsättning kommer då att
förstärkas.
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5. Östra Göinges attraktionskraft
5.1 Kort om organisationen – Strategi och tillväxt
Verksamhetsområdet Strategi och tillväxts uppdrag omfattar strategisk planering och
utredning, tillväxt och entreprenörskap, kommunikation och marknad samt kundtjänst.

5.2 Politiska prioriteringar, resultatmål och strategi
Vision
15 000 stolta göingar

Övergripande planer, programhandlingar och strategier
Attraktionskraft styrs och påverkas av övergripande planer, programhandlingar och strategier.
I dessa dokument kan man läsa om flera inriktningar och utvecklingsområden som kopplar till
det arbete som Strategi och tillväxt har ansvar för. Ett urval:
Översiktsplanen, Bostadsförsörjningsprogram, Slutrapport Framtidsutveckling, Slutrapport
Från nyinflyttad till stolt göing, Bredbandsstrategin och Trafikstrategin.

5.3 Grunduppdrag
Verksamhetsområde Strategi och tillväxt har i sitt uppdrag att utveckla och leda arbetet med
platsens attraktivitet, detta görs genom funktionen Kommunikation och marknad samt Tillväxt
och entreprenörskap under ledning av verksamhetsområdeschefen.

Mål för grunduppdraget
Att stärka platsens attraktivitet.

5.4 Resultat och analys
”15 000 stolta göingar” - visionen är kort, kärnfull och uttrycker en stark beslutsamhet att
skapa en positiv utveckling för Östra Göinge kommun. Den är ett redskap att möta utmaningar
utifrån de specifika förutsättningar som gäller för Östra Göinge kommun. Syftet med visionen
är att samla krafter – företag, föreningar och medborgare – kring en gemensam och önskad
bild av framtiden, för att tillsammans med kommunen skapa ett attraktivt Östra Göinge som
växer i balanserad takt.
Det viktiga är inte att bli just 15 000 invånare, utan att utvecklingen går åt rätt håll.
Känslan av stolthet över den egna kommunen är det grundläggande och dessutom ett redskap i
sig för att påverka utvecklingen i önskad riktning.
Till visionen är fyra utmaningsområden kopplade, som bedöms vara strategiskt mycket
viktiga för att åstadkomma en utveckling i rätt riktning:
 Boende
 Arbete och företagande
 Kunskap och kompetens
 Åldrande
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Resultatindikator: Statistiskacentralbyråns(SCB) medborgarundersökning
Nöjd Region
Index (NRI) medmålnivå65 för år 2019.

5.4.1Resultat Nöjd Region Index (NRI)
Somresultatindikatorför uppföljning av f örverkligandetav visionenanvändsi mål- och
resultatplanendet sammanfattande
Nöjd RegionIndex (NRI) från medborgarenkäten
utförd av
Statistiskacentralbyrån(SCB). Resultatenanalyserasav SCB, som ocksåräknarfram olika
indextal.NRI sammanfattarbedömningenav kommunensom en platsatt bo och leva på.
Frågeområdena
berörbostäder,trygghet,kommersielltutbud,grundskola,miljö och påverkan.
Indextalenkan varieramellan0 och 100. Betygsindexunder40 klassassom”inte godkänt”.
Gränsenför ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högretolkassom ”mycket nöjd”.
Det senasteresultatetför NRI från 2017ligger på 53 för ÖstraGöinge. Det är en förändring
med+2 från föregåendeårsresultat. Tabellennedanvisar dock på ett relativt oförändrat
resultatgenomde mätningarsom gjorts sedan2008.

Tabell 5. 1 Värden för Östra Göinges NRI vid samtliga genomförda medborgarundersökningar. Källa SCB

Medelvärdetför NRI för de år då mätningenhar utförts är 51,2 och medianenför de sex
mättillfällenaär 52. Målnivån för år 2019i mål- och resultatplanenför NRI är 65. I detta
perspektivverkardet inte sannoliktatt NRI-värdet2019kommeratt öka i nödvändiggradför
att målnivånskanås.

Indexetsfrågeområden
Den övergripandefråga somställs i enkätenär: Hur serdu som medborgarepå
ÖstraGöingekommunsom en platsatt bo och leva på?I tabellennedanåterspeglastre av
kommunensfyra utmaningsområden,
områdetåldrandeundantaget.

Tabell 5.2 Tabellenovan visar de ingåendedelfrågornasomutgör NRI. Källa SCB.
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Analys Nöjd Region Index (NRI)
ÖstraGöingekommungenomförmedborgarenkäten
vartannatår. Enkätenskickasvid varje
tillfälle ut till ett slumpmässigturval göingebor.V arje gångombeds1 200 medborgarei
åldrarna18 till 84 år att besvaraenkäten.Svarsfrekvensen
år 2017var 41 %, vilket ligger i
linje medsvarsfrekvenserna
i övriga deltagandekommuneri landet.Den senastemätningen
besvarades
av 491 göingebor,vilket motsvararca 3 % av det totalaantaletgöingebor. Det är
alltsåsvar från ett relativt litet tvärsnitt av befolkningensom ligger till grundför resultatet.

NRIför Östra Göingei jämförelse med fyra andra kommuner

Diagram 5.3 Här kan utvecklingenav NRI följas mellan2008 och 2017 medluckor för de år då mätningeninte har
genomförts.Med i grafenredovisasutöverÖstraGöingesresultat,ocksåfyra jämförelsekommuner.

Jämförtmedde fyra geografisktnärliggandejämförelsekommunerna
2017är ÖstraGöinges
resultatlägst medNRI 53. Osbyhar 55, Bromölla och Älmhult 59 och Sölvesborg66.
Diagrammetovanvisar att genomförandefrekvensen
hosomgivandekommunervarierarfrån
år till år. Även om resultatetinte är heltäckande,ger mätningendock en intressantbild och
möjliggör jämförelsermedomgivandekommuner. Strategioch tillväxt kommerexempelvis
utifrån resultatetatt omvärldsbevakai syfte att lära av Sölvesborgoch derasarbetemedatt f å
nöjdasölvesborgare.
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Prioriterade områden för NRI

Diagram 5.4 Prioriteringsmatrisför ÖstraGöingekommunhösten2017. Källa: SCB

I nedrehögrakvadrantenav matrisenovan, redovisasde faktorersom har fått relativt låga
betygsindexi mätningen,mensom bedömsha förhållandevishög effekt, det vill sägastor
påverkanpå helhetsbetygetNRI vid en höjning. Skagöingebornasuppfattningom platsens
attraktivitetförbättrasär alltsåi nsatsersom stärkersituationenkring trygghet,kommersiellt
utbudoch bostäderviktigast att jobba med.

5.4.2Platsensattraktivitet
En vision uttrycksoftast somett framtida tillstånd som är önskvärtatt nå, och behöverinte
uppfylla formella krav på realism,tidsbundenheteller mätbarhet.Att hitta indikatorerför att
mätaoch säkerställavisionensuppfyllelse,är såledesvanskligt.A nvändandet av NRI som
resultatindikator, ger endastett ofullständigtsvar på fråganom platsenÖstraGöingeär
attraktiv. Resultatetvisar på göingebornasattityd till platsenutifrån delfrågornai tabell 5.2
ovan,menomfattarexempelvisinte omdömenafrån intressentersominte är bosattai
kommunen, till exempelnäringslivsaktörereller turister. Att utifrån dettabegränsade
resultatunderlagavgöraom kommunenssträvandenför att öka platsensattraktivitetger
önskadeffekt, är såledessvårt.
Det saknasvidareen djuparebeskrivningsomförtydligar bilden av visionensÖstraGöinge,
somledning för vad som exempelvisdriver stolthetenhosgöingeborna.Dennaotydlighet
ledertill en splittrad bild. Uppfattningarnaom vad som bestämmerÖstraGöinges
attraktionsvärdehar i det praktiskaarbetetvisat sig varaföremålför personligatolkningaroch
olika bilder finns hosolika aktörer.
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Inom verksamhetsområdet
Strategioch tillväxt saknasidag ett gemensamtgrunduppdrag
kring attraktionskraft. Däremothar två av funktionernai uppdragatt kommuniceraoch
samverkaför att öka platsensattraktivitet. För att nå framgångbehöverarbetetbygga på
bidragfrån en breddav förvaltningensmedarbetareoch det sammanlagda
värdede skaparför
göingebornaoch övriga intressenter.Att läggaansvaretför attraktivitetenpå ett avgränsat
verksamhetsområde
är såledesknappastframgångsrikt.Det måstevaraett ansvarför heladen
kommunalaförvaltningenatt bidra till platsenssamladeattraktivitet.

Strategierför målbilder präglade av attraktivitet
ForskarenJosefinaSyssner,och doktorandenAlbin Olausson,bådavid centrumför
kommunstrategiska
studiervid Linköpingsuniversitet,är författaretill rapporten
”Vad gör en platsattraktiv?”, som behandlarfrågor kring platsattraktivitet.I enlighetmed
rapportensmodell för målbildsformulering,kan ÖstraGöingekommundefinierassom
kommuntypC nedan.

Bild 5.4 Målbildsformulering ur rapporten ” Vad gör en plats attraktiv? ”

Utdrag ur rapporten:
C: Kommunenformulerar inte någonenhetligmålbild och arbetar ocksåenskilt
i lokala utvecklingsfrågor.Eftersomdet saknasen enhetligmålbild somtydligt
kan kommunicerastill medborgarnaär det därmedocksåomöjligt att få
legitimitet och nå förankring. Det skullebetydaatt kommunenbehöver
genomföramedborgardialogereller lokala folkomröstningari varje enskild
lokal utvecklingsfråga,vilket är mycketresurskrävande.Kommunenkan istället
utgå från att de har legitimitet i utvecklingsfrågornaså länge de levererar
resultatsommotsvararmedborgarnasförväntningar.Om kommunendäremot
inte motsvararförväntningarnaskapasdet en legitimitetskriskring de lokala
utvecklingsfrågorna.
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5.5 Förvaltningens fortsatta arbete
Attraktion
I förarbetet till denna rapportskrivning har begreppet ”platsens attraktivitet” dykt upp i läsning
av styrande dokument, i planering av rapportens innehåll och i interna diskussioner om vem
och vad som bidrar till platsens attraktivitet. Slutsatsen är att det finns ett behov från ett
platsperspektiv och från ett förvaltningsövergripande plan att fastställa, klargöra och förankra
vad som avses med platsens attraktivitet samt begreppet stolthet.
Önskvärt vore att undersöka möjligheten för Östra Göinge att förflytta sig från kommuntyp C
till kommuntyp B, i enlighet med rapporten ”Vad gör en plats attraktiv?”

B: Kommunen formulerar en enhetlig målbild för det lokala
utvecklingsarbetet och interagerar med andra aktörer för att förvekliga
målbilden. Kommunen agerar proaktivt. Kommunen interagerar med
dem som sluter upp och arbetar efter den enhetligt formulerade
målbilden. Man kan säga att målbilden är förankrad hos nyckelaktörer
som därmed ges vägar till inflytande i utbyte mot att de genomför
kommunens utvecklingspolitik. Inflytande skapar legitimitet vilket är
betydelsefullt. Det är viktigt att vara uppmärksam på huruvida det är
möjligt att kombinera den politik som har störst stöd bland
medborgarna med viljan hos utvalda nyckelaktörer i centrala
utvecklingsfrågor.
Målformulering och uppföljning
Efter att begreppen är definierade finns det skäl att omformulera och utveckla både mål,
indikatorer och mätmetoder för att säkerställa att arbetsinsatserna verkligen leder till ökad
attraktivitet och stolthet. Målsättningarna och mätpunkterna ska vara jämförbara och hållbara
över tid, samt kunna mätas minst årligen. Strategi och tillväxt kan då på ett bättre sätt utveckla
och leda arbetet med platsens attraktivitet.

Tvärfunktionella samarbeten
Strategi och tillväxt har i sin roll begränsade möjligheter att ensam påverka attraktionskraft
och stolthet hos förvaltning, företag, föreningar och göingebor. Samverkan är en nyckelfaktor.
Den kommunala organisationen kan med fördel agera möjliggörare för andra aktörer, som en
kontaktnod och pådrivare i arbetet med att öka stoltheten och platsens attraktivitet. När det
kommer till att fylla platsen med attraktivt innehåll är det däremot av vikt att samtliga
intressenter är delaktiga och lämnar sina bidrag.
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