Faktablad
Tjänstegarantier Näringsliv och turism.
Näringslivskontoret arbetar för ett gott lokalt företagsklimat där
det är lätt att starta, driva och utveckla företag. Turistsamordningen stödjer och hjälper kommunens företagare inom
besöksnäringen.
En väsentlig del i arbetet med näringslivsfrågor är att samarbeta
med företagarna, tjänstemännen och politikerna. Näringslivsrådet är tillsammans med de olika företagarföreningarna en
viktig mötesplats för dialog och diskussion.
På regional nivå samarbetar Ekerö kommun med Stockholm
Business Alliances (SBA) som idag har över 50 anslutna
kommuner i Mellansverige.
Ekerö kommun har ett småskaligt näringsliv. Det privata
näringslivet domineras av småföretag inom ekonomi, bygg,
tjänste- och servicesektorn samt inom handel och hantverk.
Det finns 2700 registrerade och verksamma företag i Ekerö
kommun som bedriver aktiv näringsverksamhet. Av dessa är
cirka 70 procent företag med 1-5 anställda. De största privata
företagen har 50-150 anställda.
Kommunen är den största arbetsgivare med 1500 årsanställda.
Nyföretagandet i kommunen har den senaste tiden vuxit starkt
och är idag på plats 8 i Nyföretagarbarometern i Sverige (2011).
Ekerö kommunen erbjuder personlig rådgivning som är
konfidentiell, kostnadsfri och objektiv. Här kan man få hjälp och
råd kring att starta företag, sin affärsidé, budget eller
marknadsföring.
Vi lovar att:
• Du som är, eller tänker bli, företagare i Ekerö kommun erbjuds hjälp och rådgivning i näringslivsfrågor. Vid kontakt
med näringslivsenheten ska du uppleva en hög servicegrad
och ett gott bemötande.

Ekerö kommun
Box 205
178 23 Ekerö
08-124 571 00
www.ekero.se

Faktablad - forts
Vi lovar att:

• Näringslivsenheten kommer att initiera minst fyra träffar per
år riktade mot företagare och deras företags-organisationer i
kommunen.
• Kommunens turistinformation erbjuder en god service med
aktuell information om kommunens olika besöksmål.
Informationen finns även tillgänglig på www.ekero.se som
uppdateras kontinuerligt.
Vårt ansvar/uppföljning
Att stötta och hjälpa näringslivet i deras olika frågor ihop med
kommunen.
Vid frågor kontakta:
Näringslivschef;
Stefan Pellén
Mobil: 073-661 82 43
E-post: stefan.pellen@ekero.se
Näringslivskoordinator
Merete Palmberg
Mobil: 073-660 43 03
E-post: merete.palmberg@ekero.se
Nyföretagarcentrum;
Bo Öhlin
Mobil: 070-511 66 22
E-post: ekero@nyforetagarcentrum.se
Vad tycker du?
Det är viktigt att vi får veta vad du tycker om våra tjänstegarantier. Bra kan kanske bli ännu bättre? Dåligt kanske enkelt
kan ordnas till. Lämna gärna din synpunkt, beröm, förslag eller
klagomål via formuläret på vår hemsida eller ring oss på
Tel. 08-124 571 00.
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