Näringslivspolicy
för Hällefors kommun
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1. Syfte
Näringslivspolicyn ska följa Hällefors kommuns styrande dokument, inriktningsmål
och resultatmål. Policyn ska tydliggöra en gemensam strävan mellan näringsliv och
kommun att dra åt samma håll och därigenom skapa förutsättningar för fler
arbetstillfällen, ökad tillväxt, stolthet och ökad vi känsla

2. Målsättning
2.1 Hällefors kommun ska sträva efter ett differentierat näringsliv som
leder till ett allsidigt utbud av varor och tjänster.
1.

Kommunen ska verka för att det lokala näringslivets verksamhet och
konkurrenskraft utvecklas.

2.

Kommunen ska verka för att näringslivet omfattar många olika
verksamhetsområden

2.2 Hällefors kommun ska stödja, utveckla och stimulera
entreprenörsanda, nyföretagande och företagsutveckling.
1. Hällefors kommun ska i samverkan med Nyföretagarcentrum i Bergslagen
erbjuda starta eget rådgivning.
2. Kommunen ska i samverkan med Almi, Företagsföreningen i Hällefors,
Handelskammaren i Mälardalen, Lantbrukarnas Riksförbund, Ung
företagsamhet och andra organisationer verka för att stimulera nyetablering av
företag och att stödja utvecklingen av nyetablerade och befintliga företag.
3. Kommunen, skola och näringsliv tar ett gemensamt ansvar för att öka barn och
ungdomars kunskap om entreprenörskap och arbetsliv med dess krav och
möjligheter.
4. Kunskap inom entreprenörskap ska uppmuntras inom grundskola och
gymnasium.
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2.3 Marknadsföringen av kommunens förutsättningar som
lokaliserings- och etableringsort ska förstärkas.
1. Kommunen ska verka för att infrastrukturen ska vara så väl utvecklad att den
motsvarar de krav som ställs av etablerade företag och de krav som ställs vid
nyetableringar.
2. Kommunen ska genom Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning arbeta
rättssäkert med bra och enkla rutiner för nyetableringar, bygglov och
tillståndsgivning.
3. Hällefors kommun ska erbjuda bostäder i attraktiva lägen, sjönära tomter, en bra
pedagogisk verksamhet, en bra kultur och fritidsverksamhet samt en god vård
och omsorg och en väl fungerande kommunservice.
4. Marknadsföringen av kommunen ska utvecklas i sociala medier och på
kommunens hemsida.

2.4 Hällefors kommun ska erbjuda näringslivet attraktiva områden för
utveckling.
1. Kommunen ska ha ett offentligt register över detaljplanerad mark för
nyetablering och verksamhetsutveckling.
2. Kommunen ska sträva efter att detaljplanerad mark i bra kommunikationslägen
alltid ska finnas tillgänglig.
3. Detaljplaner som ger möjlighet till kvalitativa och kvantitativa arbetstillfällen
ska prioriteras.
4. Hällefors kommun ska stödja näringslivet vid utveckling av företagshotell,
inkubator verksamhet och innovationscenter.
5. Information och marknadsföring av Hällefors kommun som etableringsort ska
ske systematiskt och professionellt.
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2.5 Hällefors kommun ska genom ett serviceinriktat arbetssätt stödja
och underlätta företagandet i kommunen.
1. Kommunens personal ska i alla kontakter med näringslivet arbeta med ett
kundorienterat förhållningssätt.
2. För att hjälpa företagare vid kontakt som gäller myndighetsutövning ska det
finnas företagslotsar och bra kommunal service.
3. Näringslivsrelaterade rutiner ska kontinuerligt följas upp och utvärderas för
att minimera otydlighet och byråkrati.

2.6 Utveckling och förstärkning av spetskunskap och spetskompetens
ska beaktas vid kommunens insatser för det lokala näringslivet.
1. Hällefors kommun ska arbeta för att fler företag inom besöksnäringen etablerar
sig i kommunen. Värdskap och måltid ska vara utgöra ledord.
2. Hällefors kommun ska arbeta för etablering av teknik och industriföretag.
3. Kommunen ska arbeta för att stärka kontakterna mellan kommun, näringsliv och
Universitet.
4. Kompetensförsörjningen ska säkras genom lokala utbildningsmöjligheter och
genom regional samverkan över länsgränserna.

2.7 Hällefors kommun, Business Region Örebro, det lokala näringslivet,
bransch- och intresseorganisationer och samhällsorgan ska samverka.
1. Representanter för det lokala näringslivet ska i Näringslivsrådet kontinuerligt
utvärdera samverkanskontakterna mellan kommun och näringsliv.
2. Hällefors kommun ska i samverkan med det lokala näringslivet samt branschoch intresseorganisationer verka för att kommunens skolungdomar ges
möjlighet till ökad kunskap om företagande och arbetsliv.
3. För ökad samverkan och kunskap om kommunens och näringslivets olika roller
ska tjänstemän och politiker genomföra kontinuerliga företagsbesök.
4. Hällefors kommun ska bjuda in näringslivet till informationsträffar.
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2.8 Hällefors kommun ska vara aktiv i en samlad regional
näringslivsutveckling.
1. Kommunen ska vara en del i partnerskapet Business Region Örebro och deltar
i det regionala utvecklingsarbetet.
2. Kommunen ska delta i Region Örebro läns arbete och ha representanter i
utskott och beredningsgrupper.
3. Hällefors kommun har en nära samverkan med Nora Lindesberg och
Ljusnarsbergs kommuner.
4.

Bergslagens kommunalteknik (BKT) är ett tekniskt kommunalförbund och ett
samarbete mellan de 4 kommunerna. BKT arbetar inom områdena Gata, park
och idrott, Lokal och miljöservice, Vatten och avlopp samt Avfall och
återvinning.

5.

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) är en myndighetsnämnd och
en gemensam förvaltningsorganisation för de fyra kommunerna Hällefors,
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. BMB arbetar med miljö- och byggfrågor,
naturvård, fysisk planering, trafikfrågor, energi- och klimat rådgivning samt
kart- och mätningsverksamhet.

6. Hällefors kommun ska samverka med kommuner i närregionen och med
företagsorganisationer för att utveckla näringslivet lokalt och regionalt.
Utvecklingsarbete kring näringslivsfrågor ska ske i partnerskapet Business
Region Örebro och i samverkan med Östra Värmlands kommuner.

3. Ansvarsfördelning
Uppföljning och utvärdering av policyn ska genomföras av Näringslivsrådet och av
Kommunstyrelsen vid varje ny mandatperiod.

Hällefors kommun
Besöksadress: Sikforsvägen 15
Postadress: 712 83 Hällefors
Telefon: 0591-641 00 (växel)
Växelns öppettider: mån–tors 07.30–12.00,
12.30–16.00 fre 07.30–12.00, 12.30–15.00
Telefax: 0591-109 76
E-post: kommun@hellefors.se

