
Nä
rin

gs
liv

 i S
to

rfo
rs

 ko
m

m
un

Nu har vi snart genomfört ytterligare ett år i god samverkan, kommun och lokalt nä-
ringsliv, och visst händer det mycket i Storfors näringsliv. Många företag har haft en 
god utveckling och vi jobbar löpande med flertalet etableringar. Etableringsärenden tar 
tid och man vet aldrig med säkerhet slutresultatet men ju flera ärenden som pågår desto 
större chans till att några får ett lyckligt slut.  

Kommunen har, tillsammans med företagarna i Storfors, sedan några månader tillbaka 
inlett en fördjupad dialog och en spännande utmaning. Gemensamt har vi påbörjat en 
resa mot en kraftig förbättring av näringslivsklimatet i Storfors. År 2020 är vår för-
hoppning att vara bland de 50 bästa kommunerna i Sverige. Det är ett mål som kräver 
samverkan, hårt arbete och en vilja från alla tänkbara parter. 

Vårt företagsråd har bearbetat materialet som framkom vid vår företagsträff i november 
och tillsammans med kommunledningen har vi utformat en handlingsplan som kom-
munfullmäktige förhoppningsvis skall fastställa under mars månad. 
 
Läs igenom handlingsplanen och kom gärna med synpunkter som vi kan komplettera 
med innan politiska beslut är fattade. Värt att påpeka är att detta dokument är en levan-
de produkt som löpande skall revideras i samverkan med er företagare och politikerna 
i Storfors kommun. Det betyder att dokumentet inte är ”hugget i sten”.  Det som inte 
kommer med idag, kan alltså vävas in i ett senare skede. Det viktigaste är nu att vi får 
till något konkret och gemensamt att utgå ifrån. 

Under februari-mars 2017 kommer Svenskt Näringsliv att skicka ut en ny enkät där ni 
som företagare skall tycka till om Storfors företagsklimat. Vi hoppas att så många som 
möjligt svarar och att vi höjer svarsfrekvensen i jämförelse med förra årets procentandel 
som var ca 50 procent. Ju fler svar vi får desto lättare blir det att urskilja vilka behov 
som finns och inom vilka områden vi behöver förbättra vårt näringslivsklimat. 

Som framgår av handlingsplanen kommer vi att genomföra flera företagsträffar under 
2017. Vi återkommer med datum och innehåll i början av 2017. 

Den första träffen som är planerad är Östra Värmlands näringslivsdag den 9 februari i 
Kristinehamn, se bifogat program.

Slutligen vill vi önska er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Börje Andersson    Mats Öhman  
Näringslivsutvecklare   Kommunchef 

Samarbete för spännande utmaning

Storfors kommun 
Djupadalsgatan 20
Box 1001, 688 29 Storfors 
Växel 0550-651 00

Börje Andersson 
0550-651 25
Mats Öhman
0550-651 55

Nyhetsbrev nr 3,  Storfors 2016-12-21


