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Falkenbergs näringslivsprogram 2016-2020
Falkenberg är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner med ett företagsklimat som är 
bland de bästa i landet. Här finns ambitioner, drivkraft och engagemang som skapar goda 
förutsättningar att utveckla Falkenberg tillsammans. Vi vill bli den bästa platsen att leva, 
bo och verka i. 

Så når vi toppen
Nu tar Falkenberg nästa steg för att nå toppen. Genom ett aktivt och engagerat arbete kommer vi att, i sam-
verkan med olika aktörer, utveckla ett företagsklimat i toppklass. 

Vi ska utveckla och öka kännedomen om att Falkenberg är en attraktiv plats genom att: 

• Implementera platsvarumärket FBG Falkenberg.
• Marknadsföra Falkenberg som en attraktiv plats att leva, bo och verka i.
• Erbjuda attraktiva boendemiljöer, besöksmål och platser.
• Utveckla Falkenbergs styrkeområden; evenemang, mat, shopping och sport. 
• Leda och samordna utvecklingen av hela kommunen. 

Vi ska göra det enklare att starta, utveckla och etablera företag i Falkenberg genom att:

• Ha god tillgång på detaljplanlagd verksamhetsmark. 
• Erbjuda en högklassig kommunal näringslivsservice.
• Ha en effektiv etableringsprocess.
• Aktivt utveckla relationer med befintliga och potentiella företag.
• Erbjuda kreativa och innovativa affärsutvecklingsprocesser genom Falkenbergs Företagscenter.

Vi ska erbjuda kreativa och innovativa nätverk och mötesplatser genom att:

• Aktivt skapa nya och utveckla befintliga nätverk utifrån behov och efterfrågan.
• Göra Falkenbergs Företagscenter till en regional mötesplats för företagare och näringslivsaktörer.
• Förstärka samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och föreningsliv. 

Vi ska arbeta aktivt för en infrastruktur som passar dagens och framtidens behov genom att:

• Nå det nationella bredbandsmålet att 90 % av alla företag och hushåll bör ha minst 100 Mbit/s år 2020.
• Aktivt påverka på regional och nationell nivå för förbättring av väg 153 och 154.
• Utreda möjligheterna för en framtida omlastningsplats via järnväg utmed västkustbanan.
• Skapa goda kommunikationer och kollektivtrafik inom kommunen.

Vi ska skapa förutsättningar för att kunna matcha framtidens kompetensbehov genom att:

• Identifiera och kartlägga företagens kompetensbehov.
• Utveckla kontakterna med universitet och högskolor.
• Ha en stark eftergymnasial utbildningsmiljö med bl.a. yrkeshögskoleutbildningar.
• Öka näringslivets delaktighet i gymnasieskolan och dess utbildningsutbud.
• Samverka och skapa möjligheter för kompetensutveckling i företag.


