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Vårt näringslivsprogram
Näringslivsprogrammet omfattar fem områden som är viktiga för  
näringslivets utveckling i Hylte kommun:

Näringslivsprogrammet ska bidra till att det blir attraktivt och enkelt att 
driva en verksamhet i Hylte kommun. Områdena har tagits fram i samar-
bete med näringslivet, tjänstemän samt politiker i Hylte kommun. Akti-
viteterna som listas ska genomföras i dialog med näringslivet och utgår i 
viss mån ifrån kommunens befintliga program vision 2020.

Ett flertal av kommunens verksamheter är inblandade och delaktiga i de 
aktiviteter som listas i programmet i syfte att nå visionen inom respektive 
område. Till varje aktivitet finns det konkreta åtgärder där målsättningen 
är att det ska genomföras inom en femårsperiod.

Syfte med näringslivsprogrammet

 »  Att skapa goda förutsättningar för att driva företag i 
     Hylte kommun

 »  Att skapa ett gott samarbetsklimat mellan politiker,  
     tjänstemän och näringslivet i Hylte kommun

 »  Att beskriva hur de prioriterade områdena verkställs 
     genom olika aktiviteter i de kommunala verksamheterna

Attraktiva livs- och boendemiljöer Samverkan skola och näringsliv

InfrastrukturService Varumärkesbyggande
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Som företagare ska det vara enkelt och attraktivt att leva och driva 
en verksamhet i Hylte kommun
En löpande dialog mellan kommunen och näringslivet i Hylte är avgö-
rande i hur väl vi kommer att lyckas i vårt utvecklingsarbete på sikt. 
Det är viktigt att vi skapar attraktiva livs-och boendemiljöer för att våra 
företag ska kunna attrahera personal till vår ort. Den upplevda fysiska 
miljön är även en viktig faktor när nystartade eller befintliga företag 
söker ny etableringsort.

Hylte kommun arbetar för:
 • att vara lyhörda för de behov företagen i kommunen har
 • att skapa mötesplatser för nätverksskapande och dialog
 • att skapa attraktiva omgivningar i samhällena
 • att förenkla och skapa förutsättningar för attraktiv bebyggelse

Skolan och näringslivet ska genom ett tätt samarbete ge barn och 
unga i Hylte kommun goda förutsättningar för väl grundade utbild-
ningsbeslut kopplat till framtida arbetsliv
En bra skola är grunden för våra ungdomars framtid. Genom ett nära 
samarbete mellan skola och näringsliv kan vi bidra till att våra barn och 
ungdomar i framtiden motsvarar företags och organisationers behov av 
arbetskraft.

Hylte kommun arbetar för:
 • att näringsliv och andra organisationer blir ett naturligt inslag 
    i skolmiljön
 • att erbjuda aktiviteter i samverkan med näringslivet
 • att genom olika aktiviteter stimulera barn och ungdomars  
    entreprenöriella egenskaper
 • att skapa samarbeten med gymnasieskolor och dess utbild- 
   ningar som är attraktiva för våra elever och vårt näringsliv
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Infrastruktur – Vägar, kollektivtrafik och IT 
Hylte kommun har ett strategiskt läge vid riksväg 26. Det är viktigt för 
pendling liksom för näringslivets transporter att vägar, tåg och kollek-
tivtrafik fungerar bra. En välfungerande IT-infrastruktur i kommunens 
alla delar är även viktigt för ett gott företagsklimat och är en del i ett 
attraktivt boende.

Hylte kommun arbetar för:
 • att det ska vara en god infrastruktur i kommunens alla delar
 • att merparten av kommunen ska ha tillgång till bredband
 • att hålla en god dialog med de befintliga fiberföreningarna  
    i kommunen
 • Utveckla förutsättningarna för gods- och persontrafik på 
    HNJ-banan

Hylte kommun ska vara aktiva och serviceinriktade när företag vill 
etablera eller expandera sin verksamhet i kommunen 
En hög servicenivå och effektivitet är avgörande i bemötandet av företag 
som vill etablera och utveckla sin verksamhet i kommunen.

Hylte kommun arbetar för:
 • att aktivt stödja dem som vill starta företag 
 • att erbjuda företagslots till företag som vill expandera eller 
    etablera sig i kommunen
 • att alltid ha detaljplanlagd mark tillgänglig för etableringar
 • att erbjuda en tjänst på hemsidan där företag kan se  
    tillgängliga lokaler och fastigheter i kommunen 
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Hylte kommun ska arbeta för att förstärka varumärket Hylte för att 
på så vis göra vår region än mer attraktiv att leva och verka i
En orts varumärke och signum kan vara avgörande för val av etable-
ringsort för företag. Det är också en viktig pusselbit i jakten på att locka 
kompetent arbetskraft och nya invånare till regionen.

Hylte kommun arbetar för:
 • att via olika medier sprida goda exempel och nyheter om  
    vad som sker runt om i kommunen
 • att definiera specifika målgrupper av människor för  
    kommunen att marknadsföra sig mot för att på så vis locka 
    fler invånare/arbetskraft till vår kommun
 • att skapa välkomnande miljöer i alla de virtuella sammanhang 
    där allmänheten och företagare möter Hylte kommun
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Hylte kommun
314 80 Hyltebruk
Telefon: 0345-180 00
Fax: 0345-181 90
E-post: kommunen@hylte.se
www.hylte.se

Kontakt vid frågor
Näringslivsutvecklare
Evelina Samuelsson 
Tel: 0733-71 83 53 
E-post: evelina.samuelsson@hylte.se


