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Företagens roll 
i samhället



Företagens roll i samhället
Näringslivet spelar en viktigt del i skapandet av de resurser vi som kommun behöver för att driva 
våra verksamheter. Resurser som främst går till våra kärnuppgifter inom vård, skola och omsorg. 

Dessa tillkommer samhället genom bland annat avgifter och skatteintäkter. Vårt näringsliv är därmed 
en oerhört viktig ekonomisk faktor för att vi skall kunna bedriva våra kommunala verksamheter med 
höga kvalitetskrav och leverera god service till våra medborgare.

Därför är det ur ett samhälleligt perspektiv viktigt hur kommunen som offentlig aktör bemöter  
företagen i samband med olika typer av tillstånd och tillsyn, stöd vid etablering och expansion  
samt i de övriga möten man har med företagare.

- Med förståelse för den goda kraft och resurs företagen är i vårt samhälle vill vi moderater  
kroka arm med det lokala näringslivet för en positiv utveckling av Väsby. 

Bättre service till företagen
Kommunens bemötande och service till de lokala företagen är viktig faktor i deras välmående. Vi 
moderater prioriterar goda relationer med vårt lokala näringsliv. Under de år vi hade förmånen att 
leda kommunen skapade den moderatledda Allians för Väsby tillsammans med det lokala närings- 
livet ett företagsklimat i toppklass – bland de tio främsta, som bäst på en tredje plats av tvåhundra- 
nittio kommuner. Dessutom fick vi höga poäng (NKI 74) vid utvärdering av vår service. Tyvärr ser vi 
att utvecklingen de senaste åren gått i en negativ riktning.

Det är vår ambition att återta en ledande plats i landet vad gäller företagsklimatet och 
service till företagen. Det gör vi genom att säkerställa att det finns bra resurser och effektiva rutiner 
för att hantera dessa frågor, genom att se till att både politiker och tjänstemän har rätt attityd gente-
mot företagen samt genom att driva på för en aktiv dialog med företagarna. 

- Vi kommer att säkerställa att resurser riktas för att vända skutan i rätt riktning för att förbättra   
kommunens service till företagen.

 
 
 

 
 
För dig som väsbybo
Företag bidrar inte enbart med skatteintäkter. I vårt lokala näringsliv finns många företagare med 
både kompetens och engagemang som deltar i olika insatser för att förbättra Väsby. Viktiga områden 
som står på agendan är skolan, bostadsbyggandet, tryggheten och miljön. Ett samarbete mellan de 
lokala näringslivsorganisationerna, näringslivet och kommunen syftar till att  se och använda före-
tagen som en god resurs och kraft inom samhällsutvecklingen. Detta samarbete vill vi moderater 
utveckla än mer.

Utöver den roll företagen spelar i samhällsutvecklingen är det många som stödjer olika lokala kultur-, 
samhälls- och idrottsföreningar. Utan dessa insatser skulle många ideella verksamheter ha svårt att 
bedriva sin verksamhet.

Och tänk på den fantastiska service som företagen levererar till dig som invånare i kommunen. Samt 
den lokala arbetsmarknad som du som arbetstagare kan dra nytta av.

- Vi lovar att i högre grad än idag samarbeta med våra lokala företag så att de kan 
fortsatt bidra till en positiv utveckling för Väsby.

Vi tror på näringslivet
Moderaterna vet att näringslivet är en positiv samhällsfaktor som är med och bidrar till vår gemen-
samma välfärd. Därför är det av yttersta vikt att vi bedriver en politik som levererar bra förutsättningar 
inom näringslivsklimatet och bemöter företagarna på ett effektivt, kompetent och rättssäkert sätt.  

- En röst på Moderaterna är en röst för ett bättre samhälle som präglas av ansvar och möjligheter för 
såväl arbetsgivare som arbetstagare.   
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