Näringsrikt

Information om näringslivsarbetet i Kungsbacka kommun
Prioriterat – förbättrad service till företagen
Målsättningen med att ge Kungsbackaföretagen enklare, tydligare och effektivare service står fast. Under 2014
kommer vi därför att intensifiera insatserna i det förvaltningsöverskridande arbetet som rör bemötande, attityder
och effektivitet. Kommunens tjänstemän, chefer och politiker kan genom en positiv attityd och ett professionellt
bemötande bidra till att skapa ett bra företagsklimat. Utbildningsinsatser, dialogmöten, fler företagsbesök och
effektivisering av våra interna processer är prioriterade i vårt fortsatta arbete.

Dialog för bättre företagsklimat
Kungsbacka kommun bjuder tillsammans med Svenskt Näringsliv in företagare, politiker och tjänstemän till samtal om Kungsbackas företagsklimat. Svenskt Näringslivs senaste enkätundersökning om hur företagare i Kungsbacka upplever företagsklimatet ligger till grund för samtal kring förbättringsområden, insatser och samarbeten för
ett gott företagsklimat.
Tid och plats Onsdag 19 mars, klockan 7.30–9.30 på Stadshuset, Fullmäktigesalen.
Anmäl dig till elinor.filipsson@kungsbacka.se senast 14 mars.

Framtidsforum
Under 2013 genomfördes för första gången Framtidsforum, en ny mötesplats om förutsättningar för framtidens
entreprenörer och medarbetare. Ett 70-tal företagare, politiker och tjänstemän träffades en kväll i november för att
diskutera kommunens fortsatta arbete kring framtidens företagsklimat. Under några timmars sjudande kreativitet
och intensiva diskussioner kom många tankar och förslag fram. Fler mötesplatser var ett förslag som kom från flera
håll. Framtidsforum ska vara en årlig återkommande mötesplats som vi hoppas ska bidra till ett öppet och kreativt
samtal mellan företagare, politiker och tjänstemän. Stort TACK till alla som deltog.

Utveckla ditt företag
Kungsbacka kommun erbjuder dig som företagare stöd i arbetet med att utveckla din verksamhet. Från och med
januari erbjuder vi en helt ny tjänst, Timbanken. Du kan nu också möta fyra av våra företagsstödjande samarbetspartner på Kompetenscentrum mitt i centrala Kungsbacka.
Timbanken
Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag eller som planerar att starta ett. Du har möjlighet till
rådgivning inom följande fem områden: affärsidé & affärsplan, ekonomi & juridik, marknad & sälj, ledning &
organisation och inom området produkter & tjänster. Via hemsidan timbanken.se kan du ansöka om fem timmars
kostnadsfri rådgivning. Timbanken är en service som Kungsbacka kommun tillsammans med Region Halland
erbjuder företag i Kungsbacka.
Samling av företagsaktörer under ett tak
Från och med årsskiftet samlas fyra aktörer med en bred kompetens vad gäller företagsutveckling och nyföretagarrådgivning på Kompetenscentrum, Södra Torggatan 16, Kungsbacka. Connect Väst, Almi, Nyföretagarcentrum
och Coompanion Halland finns samtliga på plats sista fredagen i varje månad klockan 9–12. Information om
övriga tider då du möter respektive aktör i Kungsbacka finns på kungsbacka.se.

Mer information hittar du på vår webbplats
Mer information om alla våra aktiviteter hittar du på www.kungsbacka.se/naringsliv.
Har du frågor eller funderingar om något så hör gärna av dig!
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