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Näringsliv och företagande i Höör 
Ett positivt företagsklimat är viktigt för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Då är det 
avgörande med ett gott samarbete mellan kommun, näringsliv, utbildningsaktörer och 
andra myndigheter. Ingen aktör råder ensam över alla de faktorer som påverkar utveckling 
och tillväxt. Det krävs goda relationer och aktiv samverkan mellan alla parter för att 
näringslivet och företagsklimatet ska bli ännu bättre. 
 
Grunden till Sveriges välfärd skapas av näringslivet samt av drivna och kreativa människor.  
Fler arbetstillfällen och fler företag, som bidrar till tillväxt och möjliggör att människor 
skaffar sig en egen försörjning, är avgörande för en god välfärd. Det är därför viktigt att vi 
skapar bra förutsättningar för att befintliga företag ska få bra service och goda möjligheter 
för att både verka och kunna växa. Det är också viktigt att vi skapar bra förutsättningar för 
att fler företag etablerar sig i kommunen. Det handlar bland annat om att tillgången till 
mark och lokaler samt bostäder ska fungera väl. Kommunens tillståndsgivning, hantering 
av bygglov och planärenden ska var effektiv och det ska finnas mötesplatser där näringsliv 
och kommunen kan mötas. En väl fungerande utåtriktad kommunikation och 
marknadsföring av kommunen och samverkan med andra kommuner är en grund för 
positiv utveckling. Att bidra till att utveckling och tillväxt sker är en fråga som berör alla 
kommunens verksamhetsområden. 

Syfte 
Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda 
förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i Höörs kommun och på så sätt 
skapa en hållbar tillväxt.  
 
Strategin tydliggör den politiska inriktningen och prioriteringarna för Höörs kommuns 
näringslivsarbete. Strategin ska visa vägen och skapa engagemang hos alla aktörer som är 
med och påverkar förutsättningarna för näringslivet i kommunen. 
 
Strategin anger fokus för kommunens näringslivsarbete under perioden 2021 – 2023. 

Målsättningar 
De övergripande målen är fler företag, fler arbetstillfällen, en bra företagsservice och ett 
gott företagsklimat. Höörs kommun ska aktivt arbeta med näringslivsutveckling utifrån ett 
antal strategiska fokusområden, på både kort och lång sikt.  
 
Höörs kommun ska senast 2023; 
 

• Ha ett sammanfattande omdöme över riksgenomsnittet i Svenskt Näringslivs 
undersökning. 

• Vara topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking. 
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• Ha ett totalt NKI på minst 75 i SKRs mätning INSIKT. 

Fokusområden 2021-23 
Företagen är viktiga - utgångspunkter  
En bra dialog mellan företag och kommun är grundläggande för ett bra företagsklimat. 
Dialogen sker på en rad olika sätt genom att kommunen bland annat fungerar som 
myndighet, service- och uppdragsgivare samt markägare. Den kommunala verksamheten 
har därmed en tydlig påverkan på företagens villkor. Att företagen är viktiga innebär att 
kommunens verksamheter ska genomsyras av en kultur och ett förhållningssätt som tar 
utgångspunkt i att företagen bidrar till samhällsutvecklingen för hela kommunen.  
  
Kommunens roll innefattar att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt, men även 
att svara för myndighetsutövning och att ge god service.   
 
Företagen är viktiga - prioriteringar   
Höörs kommun ska ha ett gott bemötande och god tillgänglighet i myndighetsutövningen. 
Den ska ske snabbt, effektivt och rättssäkert. En effektiv service med korta beslutsvägar 
och ledtider är av stor vikt för företag.  
 
Företagarna ska känna sig sedda och uppskattade 
För att tydliggöra sambandet mellan företagens förväntningar och vad kommunen kan 
leverera ska beslutsprocesser, handläggningstider och de lagar och förordningar 
kommunen har att ta hänsyn till ska vara tydligt beskrivna och kommunicerade vad gäller 
tillstånds- och tillsynsfrågor. 
 
Etablering, drift och tillväxt 
Näringslivet är hela kommunens angelägenhet. Genom att tillhandahålla rätt service, 
attraktiv byggklar mark samt möta företagen med valmöjligheter och lösningar ska 
kommunen underlätta för företagare att snabbt etablera och expandera företag i 
kommunen. Som företagare ska man uppleva att kommunens process är snabb och smidig.  

Höörsandan - utgångspunkter  
Ett bra näringslivsklimat bygger på ett nära samarbete mellan kommun och företag. I 
Höörs kommun behöver alla aktörer i samhället bidra till att öka status och identitet för 
platsen. Att förbättra bilden av Höörs kommun och stärka attraktionskraften ska upplevas 
som lönsamt och kräver samverkan mellan kommun och näringsliv. Genom samverkan 
skapas en medskaparanda, Höörsandan, där kommunens roll som möjliggörare är stark 
och förväntan på företagen att åta sig ägarskapet är tydlig.  
 
Näringslivet bör se kommunen som en viktig del i att skapa förutsättningar för deras 
utveckling. Samtidigt behöver näringslivet förstå sin egen roll som den viktigaste 
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nyckelspelaren för samhällsutvecklingen och den goda välfärden. Vikten av näringslivets 
engagemang och närvaro ska framhållas.    
  
Platsen Höörs kommun stärks genom att olika aktörer och intressenter drar åt samma håll 
och arbetar tillsammans. Det finns en potential i ett utökat samarbete med utgångspunkt i 
lokala företag med hjärtat i Höörs kommun, för att tillsammans skapa Höörsandan.     

Höörsandan - prioriteringar  
Näringslivet är en av kommunens viktigaste ambassadörer för utveckling och nyetablering 
samt för att bidra till platsens attraktivitet. Det är ett gemensamt ansvar att tillsammans 
med stolta ambassadörer och förebilder utveckla Höörs unika värden för näringslivet. Olika 
typer av aktiviteter som involverar såväl kommun som näringsliv skapar tillit och förståelse 
för varandras ömsesidiga beroende. Grundläggande för ett bra samarbete är 
framgångsrika möten mellan näringslivet och kommunrepresentanter, både politiker och 
förvaltningens medarbetare.  
 
Genom samarbetsytor för dialog för att regelbundet träffa företagare ska Höörs kommun 
möjliggöra skapandet och utveckling av bra och återkommande mötesplatser för 
information, diskussion och relationsbyggande. Kommunen ska tillsammans med 
näringslivet medverka även i andra samverkansforum där aktörer arbetar med att 
stimulera näringslivets innovationsförmåga och utvecklingspotential. Det kan möjliggöra 
för näringslivet att stärka den viktiga kopplingen till miljöer för forskning och utveckling.  
Skolan och externa aktörer är viktiga samarbetsparter för att nå goda resultat.      
 
Perspektivet utifrån och in där kommunen är lyhörd för näringslivets behov ska vara i 
fokus. 
 
Det är av stor vikt att kommunens representanter är på plats där det händer. Höörs 
kommun ska även ha en tillväxtattityd som bygger på att vara modig, ta för sig och inte 
enbart förlita sig på andra. Tillsammans med företagen når kommunen framgång. 

Genomförande 
Destinations- och näringslivschefen ansvarar för att ta fram en årlig handlingsplan.  
Handlingsplanen beskriver vad förvaltningen ska arbeta med för att skapa ett gott 
näringslivsklimat och göra det enkelt för företag att etablera, driva och utveckla sin 
verksamhet i kommunen. 

Uppföljning 
Handlingsplanen ska årligen följas upp och redovisas för Kommunstyrelsen och förmedlas 
till företagare och medborgare i Höörs kommun. Redovisning av föregående års aktiviteter 
ska ske under första kvartalet nästkommande år. 

Bilaga: Kommunstyrelsens instruktioner till förvaltningen för genomförande av 
Näringslivsstrategi 2021-23. 
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