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Näringslivsstrategi
2012-2014
”Högsby kommun är den initiativrika kommunen som prioriterar näringslivets
utveckling och tillväxt i ett hållbart perspektiv. Vi erbjuder ett förstaklassigt
företagsklimat där snabb support och ett vänligt bemötande är centrala ledord i
vår kommunala service som fokuserar på såväl befintliga som presumtiva företag
och entreprenörers förutsättningar till etablering och vidareutveckling.”

Målsättning
Syftet och tillika det övergripande målet med näringslivsarbetet är att skapa förutsättningar för en långsiktigt
hållbar utveckling mot ett attraktivt samhälle, där företag och människor vill verka och bo, och där de samtidigt
ges möjlighet att aktivt delta i arbetet med att forma sin framtid.

Kommunal näringslivsservice
En hög kommunal servicenivå främjar näringslivets utveckling och ett positivt företagsklimat, varför såväl
befintliga som presumtiva företag i Högsby kommun ska vara mycket nöjda med den kommunala servicen.

Kommunikation & Information
Det är viktigt att vara lyhörda och vidareutveckla den kontinuerliga dialogen med det lokala näringslivet genom
att även erbjuda alternativa kontaktytor via såväl befintliga som presumtiva informations- och
kommunikationskanaler.

Nyföretagande & Entreprenörskap
I Högsby kommun är närmare 50 % av de aktiva företagen verksamma inom jord- och skogsbruk, varför de
också står för en betydande del av vårt näringslivs förutsättningar för utveckling och tillväxt. Nyföretagande och
entreprenörskap är i sin tur grundförutsättningar för ett samhälles utveckling och tillväxt över tid, varför vi i ett
så tidigt skede som möjligt bör stärka dessa förutsättningar. En vidareutveckling av de idag påbörjade initiativen
kring samverkan skola/näringsliv är således oerhört viktigt för att öka intresset för nyföretagande och
entreprenörskap generellt, men inte minst inom jord- och skogsbruksnäringen. Samtidigt är det viktigt att vi
tillsammans med övriga näringslivsfrämjande organisationer i samhället vidareutvecklar befintliga stödstrukturer
för nyföretagare och entreprenörer.

Tillgänglighet
Fysisk infrastruktur är en essentiell pusselbit i näringslivets förutsättningar för etablering, utveckling och tillväxt.
Vi ska således bevaka näringslivets intressen och fungera som en länk mellan våra lokala företag och de för
infrastrukturens utveckling viktiga aktörer.

Diversifiering, vidareutveckling & attraktionskraft
Högsbys strategiskt intressanta geografiska läge tillsammans med ett ökat internationellt intresse för bygden (inte
minst ifrån Tyskland, Holland och Danmark) möjliggör nysatsningar, exempelvis inom handel och besöksnäring
där det finns en stor utvecklingspotential. Vi ska därför genom omvärldsbevakning och understödjande av
strategiska insatser, verka för kommunens ökade attraktionskraft och utveckling.

