Blomstrande näringsliv
i Hudiksvalls kommun
En gemensam näringslivsstrategi
framtagen i samverkan mellan
näringsliv och offentlig sektor.

Samhälls-

Attraktiv

tjänster av

och hållbar

högsta kvalitet

livsmiljö

Inledning
Ett brett och konstruktiv samarbete mellan företagen, klustren och kommunen ger bra förutsättningar för att näringslivet i Hudiksvalls kommun,
med hela dess omnejd, ska blomstra. Denna plan
är resultatet av just ett sådant samarbete!
Vår utgångspunkt är Glada Hudik-språnget,
kommunens visionsarbete som tar sikte på att
Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att
leva och verka i. Tre övergripande mål; ”Samhällstjänster av högsta kvalitet”, ”Blomstrande
Näringsliv” och ”Attraktiv och hållbar livsmiljö”
riktar arbetet för att ni visionen år 2020. I denna
plan konkretiserar vi samarbetet för att nå ett
Blomstande näringsliv. Aktiviteterna kan ha beröring med de övriga övergripande målen då de
interagerar med varandra, men kopplingarna
fördjupas inte eftersom planen avgränsas till
Blomstrande Näringsliv.
Planen är indelad i två delar; en bas att utgå och
en levande del med aktiviteter. Aktiviteterna förändras och uppdateras över tid och visar exempel
på den aktuella samverkan som sker och vad den
tillför för att nå ett blomstrande näringsliv. Det
pågår många värdefulla insatser och aktiviteter
som inte finns skrivna i denna plan, avsikten är
fånga goda exempel och att fylla på succesivt.
Välkommen att medverka till ett Blomstande
näringsliv! Ta del av planen, tyck till, berätta vad
du vill bidra med. Detta är allas plan; företagens,
kommunens och invånarnas. Alla som lever och

Vi har en vision
verkar i kommunen är berörda och måste ta sin
del av ansvaret för att visionen ska bli verklighet.
Vänd dig direkt till någon av de drivande aktörerna eller till Moniqa Klefbom vid kommunkansliet, moniqa.klefbom@hudiksvall.se som
kommer att hjälpa till att koordinera planen.
Även om vår gemensamma stolta historik ger oss
styrka, är det vägen framåt som är den viktiga. Vi
har alla ett ansvar och ett mandat att forma förutsättningarna för våra efterkommande. För detta
krävs att vi samverkar, att vi stärker varandra och
att vi använder långsiktigt hållbara lösningar.
Samverkansplan Blomstrande Näringsliv är ett
av de viktiga arbetena som pågår. Den visar vårt
gemensamma fokus. Ett fokus som ger oss förutsättningar att samverka. En samverkan som skapar
den kraft och förmåga som gör att vi lyckas.

Året 2020 ska Hudiksvall vara Sveriges bästa
kommun att leva och verka i. För att nå dit behövs ett blomstrande näringsliv, vilket är ett av
de tre sammanbundna och övergripande målen
för visionen.

Samhällstjänster av
högsta kvalitet

Ett brett och konstruktiv samarbete mellan
näringsliv och kommunen ger bra förutsättningar för att näringslivet i Hudiksvalls kommun, med hela dess omnejd, ska blomstra.

Blomstrande
näringsliv

Ett blomstrande
näringsliv innebär att:
• människor och företag vill och har
möjlighet att etablera sig i Hudiksvall

Torbjörn Jonsson
Ordförande KNS (Kommun och Näringsliv i
Samverkan)

• entreprenörskap och kreativa miljöer
stimuleras
• formella och informella trösklar inte
ska vara ett hinder för utveckling
• den kommunala ekonomin stärks

Attraktiv
och hållbar
livsmiljö

Vi vet hur

Vi har en plan
Hudiksvalls kommun

Dessa sju symbolord ska genomsyra
alla aktiviteter.

GLADA
HUDIK
ANDAN

Glädje, Gästfrihet, Okonstlad,
Nytänkande, Handlingskraftig,
Framtidstro, Omtanke

HNA
Hudiksvalls
Näringslivs AB

Destination
Glada Hudik

• vi är alla kommunen, ser helheten och
stimulerar delarna

KNS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommun och
näringsliv i
samverkan

Fiber Optic
Valley

Exempel på vad det innebär:

Hudiksvalls
hydralikkluster

vårda och dra nytta av eldsjälarna
våga satsa och investera
skapa handlingskraft
skapa ett öppet tillåtande klimat
glädjas med andras framgångar
lära oss av andra
utveckla mötesplatser
stödja, hjälpa och ge råd till innovationer
öppna kanaler mellan kommun, företag
och medborgare

• dra nytta av Hudiksvalls kommuns optimala
läga, storlek och sammansättning

• säkerställa skolor, sjukvård, omsorg, kultur
och fritid

Vi har en plan för att nå målet om ett blomstrande
näringsliv. En stabil och väl förankrad grund har
utarbetats i ett samarbete mellan Hudiksvalls
kommun och näringslivet. Med dettta som ut-

gångspunkt kan vi nu börja planera och genomföra en rad aktiviteter. Några är enkla och kan
genomföras ganska snabbt, andra är mer komplicerade och kräver mer tid.

• grunda för framtiden genom att lyssna och
ta vara på de unga i kommunen
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Vi kommer att lyckas!

VISION
2020

Fokus- och utvecklingsområden
Exempel på aktiviteter för ett Blomstrande
Näringsliv som stödjer olika fokusområden.

• Glada Hudikandan

Implementering av kommunikationsplattform 		
Glada Hudik
Projekt ”Förbättrat företagsklimat i
Hudiksvalls kommun”

• Kompetensförsörjning

Samverkansprojekt, kompetensrekrytering 		
och medflyttarservice

• Infrastruktur
Dubbelspår på Ostkustbanan

• Informations- och kommunikationsteknik
Utvecklingscenter för Innovationer

Fiber Optic Valley - Vägen mot 2020!

• Hydraulik/mekatronik

Hudiksvalls Hydraulikkluster ideella förening

• Besöksnäring/handel
För att kunna bedöma om vi är på rätt väg och
hur arbetet fortskrider kommer olika mätmetoder
för nuläge och förändring att användas. Målet är
att alltid befinna oss i den övre tredjedelen bland
Sveriger kommuner i de tre första mätningarna
och att utifrån det ständigt höja oss.

• Insikt - servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning

• Företagsklimat - Svenskat näringslivs ranking
av det lokala företagsklimatet på kommunnivå.

• Bäst att bo - Nyhetsmagasinet Fokus ranking
av alla Sveriges kommuner.

• Egna mätmetoder - utvecklade av de drivande
aktörerna i planen.

Destination Glada Hudik

• Framtida branschalternativ
Aktiviteterna stödjer också övriga specifika utvecklingsområden, som i dagsläget är:

• Kapitalförsörjning och innovationsstöd
• Rådgivning inom företagsutveckling
• Tomtmark och lokaler för företagsverksamhet

Blomstrande
näringsliv

En gemensam näringslivsstrategi
framtagen i samverkan mellan
näringsliv och offentlig sektor
i Hudiksvalls kommun.

Läs gärna mer på: www.hna.se
Har du förslag, frågor eller synpunkter gällande Blomstrande Näringsliv?
Hör gärna av dig till: Moniqa Klefbom

E-post: moniqa.klefbom@hudiksvall.se | Telefon: 073 4612950

