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Näringslivsstrategi för Heby kommun
Kommunfullmäktige beslutade i Kf § 140, 17 december 2019 om följande strategidokument.

Syfte och bakgrund
§ 1 Heby kommun är i behov av en samlad strategi för arbetet med näringsliv, turism/besöksnäring och
landsbygdsutveckling. Heby kommun ska arbeta mer effektivt, tydligt, professionellt och strategiskt med
dessa frågor. Enligt Mål och budget 2019, plan 2020-2021 ska företagsklimatet bli ännu bättre i Heby
kommun. I Mål och budget 2019, plan 2020-2021 framgår även att Agenda 2030-arbetet ska utvecklas i
kommunen. Strategin tar avstamp i kommunfullmäktiges inriktningar för perioden 2020-2022.
Inriktningarna utgår från de tre stora områden som Agenda 2030 anger – ekologisk-, ekonomisk- och
social hållbarhet.
Näringslivsstrategin består av fyra strategiska förbättringsområden med tillhörande övergripande taktiska
målsättningar som förvaltningens aktiviteter ska ha en tydlig koppling till.

De fyra strategiska förbättringsområdena kopplat till kommunfullmäktiges inriktningar
§2


Öka dialogen mellan näringslivet, tjänstepersoner och politiker.
-



Öka matchning mellan näringslivets, skolans och arbetslivets behov.
-



Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.
Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och
resursmedveten ekonomi.
Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och
klimatanpassat samhälle.

Förbättra service, bemötande och hantering av företag.
-

Heby kommun ska vara en trygg och säker kommun som strävar efter ökad social hållbarhet.
Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet,
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inflytande och valfrihet.
Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och
klimatanpassat samhälle.

Utveckla turism- och besöksnäringen.
-

Heby kommun ska tillhandahålla tjänster av god kvalitet med möjlighet till delaktighet,
inflytande och valfrihet.
Heby kommun ska vara en jämställd och attraktiv kommun att leva, bo och verka i.
Heby kommun ska ha en ekonomisk hållbarhet med en jämställd, växande och
resursmedveten ekonomi.
Heby kommun ska ha en ekologisk hållbarhet och bidra till ett fossilfritt, resurseffektivt och
klimatanpassat samhälle.

Övergripande taktiska målsättningar
§ 3 Våra övergripande taktiska målsättningar för respektive förbättringsområde.
1.

Förbättra och anpassa information och kommunikation till företag.
Skapa mötesplatser.

2.

Skapa riktade utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen.
Arbeta för att få till fler lärlingsprogram.
Införa entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i grundskolan.

3.

Förbättra service genom tillgänglighet och tydlighet
Plan för företagsetablering
Samverka internt och externt för effektivare ärendehantering

4.

Bidra till utveckling och strategisk planering av turism- och besöksnäringen.
Kraftfull och gemensam informations- och kommunikationsinsats.
Utöka samarbeten för utveckling av besöksnäringen i Heby kommun.

Denna strategi är en av utgångspunkterna till nämndernas och styrelsens verksamhetsplaner avseende
effektmål och förvaltningens tillhörande aktiviteter och handlingsplaner. Den är även en av
utgångspunkterna i Kommunstyrelsens planeringsdirektiv. Uppföljning av strategin sker genom
måluppföljningen i delårsbokslut och årsbokslut.

Denna strategi träder i kraft den 7 januari 2020.

Olof Nilsson
Ordförande i kommunfullmäktige

Emma Burstedt
Kommundirektör
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