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Kommunala handlingsplaner ska ge
bättre service till Blekinge-företagen
På fredag samlas 300 tjänstemän från samtliga Blekinges kommuner och
länsstyrelse för att presentera de handlingsplaner som ska ge bättre service till
företagen och förbättrat företagsklimat i regionen. Mötet är slutet på en
seminarieserie som pågått under hösten - men det är början på kommunernas och
länsstyrelsernas arbete med att genomföra handlingsplanerna.
Förenkla helt enkelt är en seminarieserie om service och företagsklimat som har
drivits av Region Blekinge i samarbete med Blekinges kommuner och länsstyrelse.
Under hösten har två heldagsseminarier hållits. Den första delen med fokus på
företagen - deras betydelse och villkor - och på vilket sätt kommunerna och
länsstyrelsen kan göra skillnad. Vid det andra diskuterades arbetssätt och metoder.
Hur gör andra? Hur gör vi?
Vid seminarierna har personer från organisationer som framgångsrikt lyckats utveckla
sina verksamheter delat med sig av sina erfarenheter och de sätt de arbetar. Detta har
varvats med diskussioner och samtal mellan kollegor från kommunerna och
länsstyrelsen.
Nu, i den tredje och sista delen, samlas all kunskap ihop och deltagarna får ta fram
handlingsplaner och insatser som kommuner och länsstyrelse under nästa år ska
genomföra i sina organisationer. En organisation som blivit prisad för sitt
förenklingsarbete kommer också att delta.
Nästa höst planeras en uppföljning för att se hur arbetet med handlingsplanerna
fortskrider.
Media inbjuds att delta i kommunernas och länsstyrelsens presentationer av sina
handlingsplaner och i kaffepausen cirka 14.20 träffa några av deltagarna i
seminarieserien.
Dag: fredag 7 december
Tid: 13.50 – 16.00
Plats: Lokstallarna, Karlshamn
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På plats finns representanter från ledningen i kommunerna och länsstyrelsen,
tjänstemän som arbetar nära företagen (med exempelvis bygglov, alkoholtillstånd,
näringslivsservice), SKL, programansvarig för Förenkla helt enkelt och Region Blekinge
som lett projektet.
För kommentarer:
Catharina Rosenquist, projektledare, Region Blekinge,
telefon 0455-30 50 29, catharina.rosenquist@regionblekinge.se
Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
telefon 0455–30 50 43, johan.holmgren@regionblekinge.se.
Om Region Blekinge
Region Blekinges främsta uppdrag är att göra Blekinge till en ännu bättre region att
leva och verka i. Vi har det samlade politiska ansvaret för utvecklingen i Blekinge och
företräder medborgarna i viktiga frågor som rör tillväxt och utveckling i länet.
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