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Näringslivspolicy för Alvesta kommun 
 
Näringslivspolicyn anger inriktningen för kommunens förhållningssätt i näringslivsfrågor och hur 

kommunen övergripande ska planera och arbeta med dem. Policyn beskriver hur Alvesta kommun ska 

medverka till näringslivsutvecklingen både lokalt och regionalt. 

 

Utgångspunkten är att Alvesta kommun tillsammans med olika arbetsmarknadsorganisationer, skola 

och näringsliv, region tar ett gemensamt ansvar för att arbeta med att ha starkt och växande näringsliv 

 

 

Riktlinjer för kommunens förhållningssätt rörande näringslivsområdet 

  
De innebär att vi ska:  

 

 verka för näringslivets bästa inom ramen för respektive verksamhet och myndighetsutövning. 

 

 Se till att hela kommunens service ska präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och snabbhet i 

kontakterna med näringslivet. Kännetecken ska vara en utmärkt servicenivå på alla nivåer.  

 

 arbeta så att landsbygden når ökad livskraft via åtgärder som skapar möjlighet för förtagande och 

boende, (t.ex bredbandsutbyggnad, etablering av företag, utveckling av besöksnäringen- 

landsbygdsturism, strandnära boende etc.) 

 

 aktivt arrangera kontaktytor mellan beslutsfattare i näringsliv och kommun som ger förutsättningar 

för ett bra företagsklimat.  

 

 tillvara ta människors företagsamhet och särskilt så att de ungas insikter i företagandets villkor 

ständigt utvecklas, t ex inom skolan.  

 

 arbeta proaktivt i frågor som gäller kommunikationer och infrastruktur (inklusive bredband och 

mobiltäckning) 

 

 ha en god framförhållning och attrahera nyetableringar genom god plan- och markberedskap och 

tillgängliga kontors- och industrilokaler.  

 

 i dialog med näringslivet verka för att både ungdomars och vuxnas utbildningsnivå och kompetens 

speglar behovet i näringslivet både på kort och lång sikt.  

 

 medverka i olika samverkansforum där aktörer arbetar med att stimulera näringslivets tillväxt, 

innovationsförmåga och produktutveckling  

 

 bygga och stimulera så att fler attraktiva boenden tillskapas som i sin tur möjliggör inflyttning och 

ökad rörlighet på bostadsmarknaden och därmed förbättrad kompetensförsörjning till näringslivet. 
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