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Vi har bestämt oss!
Resan hit – Kramfors har ett rikt arv av industriell historia och 

kreativitet. Idag är vi en företagstät kommun med välskötta 

och genuina företag som blomstrar. Många små och medelstora 

företag växer och är viktiga arbetsplatser. Vårt ursprung ger oss  

ny riktning. En väg vi vill fortsätta på och utveckla framåt.  

Susanne Königson 
Tillväxt- och näringslivschef

Malin Svanholm (s) 
Kommunstyrelsens ordförande

Vad har vi gjort – Vi har bestämt oss. Vi har ett tydligt mål och 

ett konkret direktiv från politiken att skapa Västernorrlands 

bästa företagsklimat 2025. Det genomsyrar nu varje beslut och 

vår vardag. I dialog, samverkan och utbyte med näringslivet 

skapar vi möjligheter till dagliga framsteg. Tillsammans med 

gymnasieskola och företag väcker vi ungdomarnas intresse för 

entreprenörskap i ett ständigt pågående arbete med våra unga 

framtida företagare.

Vad tror vi på – Kreativa och driftiga entreprenörer 

är otroligt viktiga för kommunen och skapar goda 

förutsättningar för vår välfärd. Att bo, verka och 

leva i Sveriges vackraste natur och i ett initiativrikt 

nav är det viktigaste argumentet för oss i arbetet 

med att stärka den lokala attraktionskraften. Vi 

vill bli mer eftertraktade för inflyttning och för nya 

företagsetableringar. 



V I S I O N V A D ? V A R ? H U R ? M Å L

Med vår tydliga 
vision som led-
stjärna och stabila 
grund har vi sagt att: 

TILLSAMMANS  
HAR VI MOD  
ATT SKAPA 
LIVSKRAFT 
I HELA VÅR 
KOMMUN  

Vi tar krafttag för 
att öka Kramfors 
kommuns totala 
attraktionskraft!

 

2025 HAR VI  
VÄSTERNORRLANDS BÄSTA 
FÖRETAGSKLIMAT! 

Ett tydligt LEDARSKAP. 
Vi är tillgängliga och 
handlingskraftiga. 

Bästa tänkbara SERVICE.
Vi lyssnar in behoven,  
vägleder och handlägger 
smidigt och snabbt.  
 
Ett nära SAMARBETE 
med företagare gör att 
vi tillsammans förbättrar 
näringslivets förutsättningar.
 
Utvecklad DIALOG med 
företagen. Vi strävar efter 
samsyn och är därför 
intresserade och lyhörda.

Våra prioriterade fokusområden för 
företagsklimatet handlar om 

 
MYNDIGHETSUTÖVNING 

 
UPPHANDLING  

 
FÖRETAGSSERVICE  

 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Följ med på vår resa!
Riktning – Kramfors kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva  

       och äga företag. Målbilden är fler nystartade företag, ökad tillväxt i befintliga  

               företag, nya etableringar, hög företagsamhet, fler sysselsättningstillfällen,  

                     tillgång till arbetskraft och fler unga företagare. Vi ska tillsammans med  

                             företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors.
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Vi ska praktisera och verkställa vår  
ambition genom 

 
MÖTESARENOR 

FÖRETAGSBESÖK 

STÄRKA INTERNA SAMARBETEN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
 
FÖRETAGSUTVECKLING

KOMMUNIKATION

 



Röster  från näringslivet

Hjälp oss vidare – Vi är intresserade av 

vad du tycker är bästa vägen för att stärka 

företagsklimat. Hör gärna av dig till oss. 

Ring till oss eller scanna koden här intill 

för att lämna ett meddelande. 

 

Tillsammans når vi vårt mål.

Vi lyssnar – För oss är företagens behov 

och synpunkter vårt viktigaste redskap för 

att förstå näringslivets vardag. Vi vill ha 

örat mot rälsen och vara en möjliggörare.

”Jag kan inte drömma om en bättre support och service från 
kommunen än den jag får. Handläggningen är föredömlig, jag  
har en bra dialog med både tjänstepersoner och politiker  
och jag känner att de gör allt för att jag ska kunna  
ta nya steg och utveckla mina verksamheter.  
Det gör det lättare för mig att driva företag  
i Kramfors kommun.”

”Jag känner att både politiker, tjänstepersoner och vi företagare tror på visionen 
om ett ännu bättre företagsklimat. Vi är många som drar åt samma håll och ger 
kraft till varandra. Då skapas energi, inspiration och det i sin tur får allting att lyfta.”

”Jag tycker att både ledande politiker och tjänste-
personer är lyhörda och tar till sig synpunkter och 
förslag på hur kommunen kan förenkla och  underlätta 
för oss företagare. En kommun som har hög servicenivå, 
är snabbfotad och har en positiv attityd till företag och 
företagande, bidrar till ett bra företagsklimat.”

”Det råder ingen tvekan om att Kramfors kommun gör mycket för att skapa bättre kontaktytor 
mot oss företagare för att kunna vara mer delaktiga i att utveckla våra verksamheter. Det finns 
sådant som är svårt att lösa, men det finns alltid en ambition att göra det bästa möjliga. Sedan 
politiken pekat ut företagen som högt prioriterade känns det som att det finns förutsättningar 
för att samarbetet mellan oss och kommunen ska bli ännu bättre och enklare. Det avspeglar sig 
också i resultatförbättringarna i den nationella rankingen av företagsklimatet.”

Torbjörn Ullsten 
Ägare Mjälloms Tunnbröd och Årets Företagare i Västernorrland 2022

Nina Thelin 
Vd för Stringo

Stefan Andersson 
Ägare av Höga Kusten Teknikresurs

Fredric Wedin 
Ägare av Skulebergets 

Havscamping, Lövvik 
Havscamping och  

Dockstabo i Docksta
0612-800 00
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Kontakt – Hör gärna av dig till oss 

så berättar vi hur vi tillsammans 

ska nå målet Västernorrlands 

bästa företagsklimat 2025.

0612-800 00


