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Fokus på den offentliga sektorn
Kompetensen i företaget och
tillträde till offentlig sektor
är två frågor som Svenskt
Näringsliv har fokus på.
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I går hölls ett seminarium på högskolan i Skövde med sikte på framtiden för det privata näringslivet.
Deltagarna var en blandning av
företagare och politiker.
Diskussionsämnena var just
kompetensen, möjligheterna i den
offentliga sektorn och företagsklimatet.
– För ett par år sedan var den
stora frågan hur företagen skulle få
tag i kompetent arbetskraft, säger
regionchefen Kenneth Krantz. I
dag handlar det om hur företagen
ska kunna behålla den kompetens
som behövs i företaget.
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Svenskt Näringsliv diskuterade framtiden för privata företag på seminarium

Turordning
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Moderatorn Karin Klingenstierna i samtal med kommunalråden Åke Jönsson (till höger) och Tord Gustafsson från Skövde samt Alexandra Stråberg och
Peter Gaestadius från Svenskt Näringsliv.
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Svenskt Näringsliv hoppas mycket
på ett fotfäste i den offentliga sektorn.

Annan betraktelse
I det sammanhanget brukar alltid
vinstfrågan dyka upp men Kenneth

på banken vill naturligtvis ha
ränta.

Inspiratör kom
En inspiratör dök också upp på
seminariet i går. Therese Albrechtson är bara 24 år, men hon har
redan hunnit bygga upp, driva och
sälja sitt första lönsamma företag
och driver nu tre till.
LEIF WALTERSON
0500-46 75 82
leif.walterson@sla.se
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Fotfäste

Krantz tycker att vi ska betrakta
situationen från ett annat håll.
– Om det är så att privata företag kan bedriva verksamhet med
samma kvalitet som kommunen
eller bättre till ett lägre pris och
ändå göra en vinst, hur kommer
det sig? Den frågan borde intressera oss alla.
– När det gäller vinst är det
självklart att företagarna vill ha
avkastning på sitt insatta kapital. Den som sätter in pengarna
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– Jag tycker att politikerna allvarligt ska fundera på vad som
måste göras i egen regi, typ myndighetsutövning, och vad som kan
utföras av privata företag. Det kan
mycket väl bli så att fler jobb skapas med privata företag som inte
har samma gränser som kommunerna har.
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Därmed är frågan inne på lagen
om anställningsskydd (LAS) och
turordningsreglerna.
– Vi vill ha regler som gör det
möjligt att behålla den kompetens
som är relevant för företagen,
säger Kenneth Krantz.
Han påpekar att dessa lagar är
gamla, tillkomna i slutet på 1960talet och början av 1970-talet, och
att de är omoderna i dagens globaliserade värld.
Stora förändringar har skett,
dagens näringsliv ser inte alls ut
som för 40–50 år sedan.
– Ska vi få kakan att växa och
skapa jobb åt alla måste vi ha
regler som gör det lätt att starta
och driva företag, säger Kenneth
Krantz. Med fler företag blir det
också fler jobb.

Regionchef Kenneth Krantz och
Svenskt Näringsliv vill att det ska
vara lätt att starta och driva företag.
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