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Framgångsrika kommuner - mot en ny näringspolitisk 
modell 
En organisation som underlättar och inte byråkratiserar kontakterna mellan 
det lokala näringslivet och tjänstemännen i kommunen. Politiker med visio-
ner  men som överlämnar det operativa ansvaret åt tjänstemännen. Samver-
kan och dialog mellan kommun och lokalt näringsliv. Det är alla gemensam-
ma utgångspunkter för framgång i näringslivsarbetet. Det framgår av 
Svenska Kommunförbundets studie av näringslivsarbete i tio kommuner och 
som presenteras i rapporten ”Framgångsrika kommuner - mot en ny 
näringspolitisk modell?” 

Studien, som utförts av tf. professor Jon Pierre vid Göteborgs Universitet, är 
en del i Svenska Kommunförbundets arbete med att kartlägga nya aspekter i 
kommunernas näringspolitiska arbete. Näringspolitiskt arbete är en frivillig 
uppgift för kommunerna. Men intresset hos kommunerna för detta arbete 
har ökat i takt med att samhällsekonomin försämrats och arbetslösheten ökat. 
Studien bygger framförallt på intervjuundersökningar i tio kommuner, 
nämligen Eskilstuna, Gnosjö, Gällivare, Helsingborg, Jönköping, Lidköping, 
Ljusdal, Lycksele, Sotenäs och Sölvesborg.  

Analysen av kommunernas näringslivsarbete visar att det skett påtagliga 
förändringar i den lokala näringspolitiken under de senaste decenniet. 

Ett syfte med rapporten är att den ska användas som underlag vid diskus-
sioner om upplägg och utformning av den egna kommunens näringslivsar-
bete. 

Ett exemplar av rapporten bifogas detta cirkulär. Ytterligare exemplar kan 
beställas från Kommentus Förlag AB, på telefon 08-709 59 90 eller på fax 08 
709 59 80. Priset är 120 kr plus moms och porto. 
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Ytterligare upplysningar om skriften och dess innehåll kan lämnas av Johan 
Carlström, telefon 08-772 43 77. 
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