ensamma,
m
e
g
r
å
v
r
ä
a
n
tu
Affärsplan Eskils
ur vi vill utveckla
h
r
fö
rm
fo
tt
la
p
levande
årsperiod.
o
ti
n
e
r
e
d
n
u
iv
sl
Eskilstunas näring
att skapa
r
fö
r
a
g
ä
v
a
y
n
Vi behöver hitta
kturella utu
tr
s
ta
ö
m
h
c
o
t,
jobb och tillväx
rbetslöshet
a
a
k
ö
tt
a
r
ra
e
k
s
maningar som ri
år tids största
v
v
a
n
E
.
p
a
k
rs
fö
och utan
lla jobben.
tä
rs
e
k
ä
s
tt
a
r
ä
r
a
utmaning
Affärsplanen
populärversion
av affärsplanen

Vad är Affärsplan Eskilstuna?
Affärsplan Eskilstuna är vår gemensamma, levande
plattform för hur vi vill utveckla Eskilstunas näringsliv
under en tioårsperiod. Vi behöver hitta nya vägar för att
skapa jobb och tillväxt, och möta strukturella utmaningar
som riskerar att öka arbetslöshet och utanförskap. En av
vår tids största utmaningar är att säkerställa jobben.

S

uperentreprenörer bygger fabriker som tillverkar elbilar
nästan enbart med robotar, utvecklar mjukvara som
distribuerar film och musik över internet och etablerar
världens största taxibolag först utan att äga bilar och sedan
med målsättningen att bilarna bara om några år ska vara helt
självkörande utan förare.
Tesla, Spotify och Uber är exempel på snabbväxande företag som
utmanar traditionella affärsmodeller genom teknisk innovation och
enorm effektivitet genom digitalisering, automatisering, och storskalighet
n Ledorden digitalisering och automatisering är som en flodfåra för
arbetsmarknaden. På ena sidan kommer de som leder utvecklingen
kunna säkerställa jobben som behövs för att utveckla, driftsätta, sköta och
underhålla automatiserade system. På andra sidan alla de jobb som av
olika skäl inte lämpar sig för att ersätta med automatiserade alternativ.
n Vi behöver skapa ett näringslivsklimat som får företag att växa och
idéer, tjänster och produkter att utvecklas och nå marknader bortom
Eskilstuna. Vi måste skapa fler företag som är i framkant inom sin
respektive bransch för att attrahera talanger och experter. Vi måste se
möjligheter och potential i alla människor för att matcha arbetstillfällen
optimalt.
n Vi måste våga möta dessa utmaningar med nya perspektiv och
vi måste framför allt göra det långsiktigt och tillsammans – företag,
näringslivsaktörer och kommun.
n Med Affärsplan Eskilstuna avser vi inte lösa hela världens
arbetsmarknad utan fokuserar på möjligheterna lokalt i Eskilstuna. Vi
måste naturligtvis ta hänsyn till hur världen omkring oss utvecklas för att
på bästa sätt anpassa oss för att vara konkurrenskraftiga.
n Målsättningen med Affärsplan Eskilstuna är att stärka näringslivet
och skapa fler jobb.
n Ett starkt, positivt Näringslivsklimat och en gemensam näringslivs
kultur ökar Eskilstunas attraktionskraft för människor, företag och kapital.
Det gynnar ditt företagande, näringslivet i stort och alla som bor och
verkar i Eskilstuna.

Välkommen att göra
NäringslivsEvolution!

2
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?

Hur mår
Eskilstuna
Källa: Eskilstuna Näringsliv 2008-2014 - en analys och några aspekter för 2015

Jobbtillväxt
NOLL i Eskilstuna

Vi står stilla
Brister i kommunikationer
och för lite bostadsbyggande.

Låg och inte matchande lokal
kompetensproduktion

10%
BEFOLKNINGSTILLVÄXT
Eskilstuna växer kraftigt i antalet
invånare, ca 10% på tio år. Det ökar
trycket efter fler jobb i skenet av att
Eskilstuna redan har en av Sveriges
högsta arbetslöshet.

Låg total
lönesumma
Lönenivån för Eskilstuna är
mycket lägre än jämförbara
kommuner i Sverige.

4
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Utbildningsvalet till gymnasiet uppvisar i Eskilstuna ett tydligt
traditionellt man- och kvinnomönster. Inom eftergymnasial
utbildning är kvinnor och invandrare på frammarsch. Det
finns en missmatch mellan tillgänglig arbetskraft och
företagens kompetensbehov.

INTEGRATION & SEGREGATION
I Eskilstuna har under de 2o senaste åren en tydlig boendesegregation skett, både vad gäller invandrarbakgrund som inkomstnivåer och ekonomiskt bistånd.

Företagstillväxt
i liten skala
I gruppen av större företag ökar
varken antal företag eller antal jobb.
För gruppen mellanstora företag ökar
jobben marginellt, men antalet företag
inte alls.Tillväxt finns bara i de allra
minsta företagen.

Dataspecialister,
datatekniker och
dataoperatörer

Byggnads- och
anläggningsarbetare, byggnadshantverkare

Framtidens
*
arbeten
Ingenjörer
och tekniker,
civilingengörer,
arkitekter
m.fl.

Hälso- och
sjukvårdsspecialister,
sjuksköterskor,
sjukgymnaster,
sjuksköterskor med
särskild kompetens

Köks- och restaurangbiträden, städare, frisörer
& andra servicepersonal,
personliga tjänster

Företagsekonomer,
personaltjänstemän,
redovisningsekonomer,
administrativa
assistenter
m.ﬂ.

*Yrkesgrupper med tillväxtpotential i
Eskilstuna som också har stor tillväxtpotential enligt SSF:s rapport.
Källa: Stiftelsen för Strategisk Forskning,
De nya jobben i automatiseringens
tidevarv, 2015.
Affärsplan Eskilstuna 2017

5

Mål & syfte
med Affärsplan
Eskilstuna
Kort sikt

På kort sikt ska Aﬀärsplan
Eskilstuna leda till:
n Förbättrat företagsklimat
n Samsyn strategiska områden
n Handlingsplan för strategiska
fokusområden

Bakgrund
Mot bakgrund av de utmaningar och möjligheter, som
kortfattat beskrivs på föregående uppslag är vi överens
om att göra en gemensam satsning på Affärsplan
Eskilstuna. Vi är beredda på att extra ansträngningar
krävs och det finns en samsyn kring att Eskilstuna
behöver en egen organisk tillväxt i breda näringar men
även utveckling av spetsområden behövs för att skapa
attraktiva jobb och tillväxt i framtiden. Samsyn råder även
att företagsklimatet i Eskilstuna behöver förbättras.
Ett gott företagsklimat är nyckeln till ett näringsliv som
vill utvecklas och vågar satsa lokalt i både investeringar
och fler anställda. Upplevelsen av ett gott företagsklimat
börjar med den politiska ledningen i en kommun och
vidareförvaltas i tjänstemännens agerande och attityder.
Eskilstuna har på senare år haft en positiv utveckling men
behöver arbeta mer med frågan i flera led.

Lång sikt

På lång sikt ska Aﬀärsplan
Eskilstuna leda till:

Från starten 2013
och framåt
270 företagsbesök
och en analys och
handlingsplan tas
fram.

Workshops med
representanter från
näringsliv och
kommunala bolag.

Avsiktsförklaringen
skrivs under av 17
Näringslivsaktörer och
Eskilstuna kommun.

Affärsplan Eskilstuna lanseras
på Näringslivsdagen.

n Ökad tillväxt i näringslivet
n Fler arbetstillfällen
n Mer attraktiv stad & landsbygd

2030
2022

Sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska
vara högre än rikssnittet år 2030. Delmål
 ungdomsarbetslösheten ska vara under
rikssnittet år 2022.

i

Skapa Framtiden
- Kreativa
Workshops med
framtidsfokus
samt konceptet
Eventkartan
påbörjas.

info
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Vi kan konstatera att behovet av nya
arbetstillfällen för att nå sysselsättnings
grad i nivå med dagens rikssnitt på 78 %
innebär mellan ca 7200 och 9500 nya
jobb till 2030.

BeStämma Beslutsforum i
Fullmäktigesalen.

Arbetsgrupperna
AttitydEvolution,
KompetensEvolution
samt Stad- och
PlatsEvolution drar
igång.

Tillsammans!

”Affärsplanen ska ge Eskilstuna
nya verktyg och metoder för att
tillsammans utveckla näringslivet”
Ur avsiktsförklaringen beslutat i Kommunfullmäktige 2015-08-27

Affärsplan Eskilstuna 2017
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Fokusområden
uppdelat i två huvudgrupper
1 Digitalisering & Automatisering
2 Organisk tillväxt

n Digitalisering & Automatisering
Digitaliseringen och automatisering går som en röd
tråd genom näringslivsutvecklingen. Digitaliseringen
medför skalbarhet och möjligheten att nå ut till fler
kunder.
Automatisering, som kan ses som en följdeffekt av
digitalisering, medför högre effektivitet och ofta högre
omsättning per anställd. Baksidan är naturligtvis risken
för att behovet av personal minskar vid effektivisering
en om inte företagen samtidigt ökar sin omsättning
och sina marknadsandelar. Alla kan ju inte växa. Men
det finns fördelar och tydliga möjligheter med dagens
utveckling och det är där vi skall lägga fokus.
För arbetsmarknaden är digitalisering och automati
sering som en flodfåra.
På ena sidan kommer de som leder utvecklingen
kunna säkerställa jobben som behövs för att utveck
la, driftsätta, sköta och underhålla automatiserade
system. Det handlar t.ex. om robotar och effektivare
processer för tillverkande industri. Inom tjänstesektorn
datorprogram och system som ger användarna möj
lighet att uträtta mer på kort tid. Inom detaljhandeln
handlar det både om effektivare processer för logistik
och naturligtvis e-handel.
8
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n Organisk tillväxt
På andra sidan finns alla de jobb som av olika skäl
inte lämpar sig för att ersättas av automatiserade
alternativ. Lägst sannolikhet att ersättas har yrken som
kräver fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, so
cial förmåga, förhandling, förmåga att övertala andra,
och omtanke om andra människor. Det är också inom
dessa yrkesgrupper antalet arbetstillfällen har växt
mest i Eskilstuna på senare år.
Ser vi till mängden nya jobb så är det tydligt att det
är just inom dessa två områden där det skett betydan
de tillväxt av nya jobb efter finanskrisen.
En stor mängd företag och arbetstillfällen har växt
fram efter finanskrisen inom yrken som inte enkelt kan
automatiseras. Många använder sig säkert av system
inom digitalisering och automatisering, men tillväxten
definieras av att det i huvudsak är yrken som inte enkelt
låter sig ersättas av automatiserade alternativ.
Branscherna som växt kraftigt i Eskilstuna sedan
finanskrisen är bygg, företagstjänster och besöksnä
ringen. Det är yrken såsom snickare, målare, restau
ranganställda, hotellpersonal, städare, avloppsrensare,
rörmokare, elektriker, takläggare, hårfrisörer, revisorer,
bokhållare, tekniska konsulter, m.fl.

1 Digitalisering & Automatisering inom:
Tillverkande industri

Vård

Fortsatt effektivisering genom
digitalisering och automatisering
är en avgörande förutsättning på
lång sikt. Oavsett om antalet ar
betstillfällen bibehålls eller minskar
framledes kommer industrijobben
fortsatt vara mycket betydelsefulla för
Eskilstuna och viktiga att värna om.

Vård omsätter bara genom lands
tingsskatten ca 350 miljarder per år
i Sverige. Med ökande medelålder
och ökat medicinskt kunnande
ökar också vårdbehovet. Behovet
av att effektivisera vården för att
hålla tillbaka kostnadsökningar är
mycket stort.

Prioriterade insatser
behövs inom:

Området kan på sikt ge spinoffef
fekter såsom utveckling av digitala
lösningar samt fler arbetstillfällen
genom större omsättning genom
högre effektivitet. Närheten till Stock
holm öppnar möjligheten för etable
ring av vissa typer specialistvård.
Området viktigt för högskolans
möjligheter till forskning och de
hävstångseffekter ett starkare säte
för MDH innebär för Eskilstuna.

n Kompetensförsörjning:
Stort behov av ökad utbildningsni
vå. Sannolikt högre genomsnittlig
lönenivå i framtiden.
n Kommunal service
Snabb och effektiv service är avgö
rande. Ett industriföretag kan få en
order som måste levereras inom
viss tid och ofta avgörande för
företagets framtid. Behövs tillstånd
(bygglov, miljötillstånd, annat) så
är företagets utveckling direkt be
roende av om service ges tillräckligt
snabbt för att bekräfta ordern. Ökat
samförstånd mellan näringslivet och
kommunen är viktigt.

Prioriterade insatser
behövs inom:
n Kompetensförsörjning:
Lokalt säte i Eskilstuna för utbild
ningsprogram inom IT och ekonomi
på MDH är sannolikt avgörande,
liksom forskartjänster inom området.

Tjänstesektorn
Eskilstuna har en unik potential
att erbjuda tjänster till storföretag
i Mälardalen som vill sänka sina
kostnader genom digitalisering
och automatisering av tjänster
(backoffice).
Eskilstuna är unikt i regionen av
följande skäl: Eskilstuna har betydligt
lägre kostnadsbild än närliggande
konkurrerande orter när det gäller
bl.a. lokalkostnader, boendekostnader
och tjänster. För att vara en attraktiv
lokalisering för tjänsteföretag inom
backoffice måste orten vara stor nog
och ha goda kommunikationer för
att rekryteringsunderlaget ska vara
stort nog. Det är Eskilstuna. Närheten
till kunderna (i huvudsak Stockholm)
är betydelsefulla för många och
avgörande vissa. Sektorn har stor
potential för en stor mängd nya
arbetstillfällen.

Prioriterade insatser
behövs inom:
n Kompetensförsörjning:
Stort behov av ökad utbildningsnivå.
IT i synnerhet för såväl enkla
som mer kvalificerade tjänster.
Ekonomiutbildningar är viktiga
för mer kvalificerade tjänster.
Utbildningsprogram inom IT
och ekonomi på MDH med säte
i Eskilstuna är avgörande för stor
tillväxt.
n Stadsplanering:
Närheten till stadskärnan är
avgörande och tekniska krav på
lokaler är mycket stora vilket
begränsar möjligheter till etablering
i befintliga byggnader till ett fåtal på
attraktivt avstånd från stadskärnan.
Hyresrätter på gång- och
cykelavstånd är en avgörande faktor
för tillväxt.

2 Organisk tillväxt inom:
Övriga Näringslivet
Enkla tjänster inom service och
byggrelaterade yrkeskategorier
kan erbjuda anställning även för
arbetssökande med begränsad
kunskap i Svenska språket och låg
utbildning, vilka utgör den största
andelen av arbetssökande idag.
Området som helhet har mycket stor
potential att växa med en stor volym
nya arbetstillfällen.

Prioriterade insatser
behövs inom:
n Stadsplanering:
Stort behov. Vakanserna för lokaler
inom segmentet är i princip
obefintliga. I princip behövs nya
lokaler för varje nytt jobb.
n Kommunal Service:
Akut behov av detaljplanering. Seg
mentet växer kraftigt under hög
konjunkturen och tillväxtpotentialen
bör utnyttjas innan lågkonjunktur
försämrar förutsättningarna. Långsik
tigt behov av översiktsplanering och
detaljplanering. I övrigt arbetsmark
nadsinsatser, huvudsakligen genom
arbetsförmedlingen.
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Sju strategier och
25 aktiviteter hjälper
oss att nå målen
Utifrån utmaningar & möjligheter, syfte, mål och fokusområden har
vi tagit fram sju övergripande strategier som ska hjälpa oss att nå
målen och göra NäringslivsEvolution. Utifrån strategierna visar vi de
första aktiviteterna.

Förstärk, utveckla och marknadsför Eskilstuna som
ett ”Centrum för Digitalisering & Automatisering”.

3.

2.

Säkerställ förutsätt
ningarna för befintligt
näringsliv, särskilt för
branscher med stor
mängd befintliga
arbetstillfällen som
annars kan riskera gå
förlorade och bran
scher med tillväxt
potential som inte
enkelt kan ersättas
med automatiserade
alternativ.
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Dela in åtgärder och
insatser i akuta åtgär
der och långsiktigt
strategiska åtgärder.
Prioritera först de åt
gärder som ger mest
effekt på lång sikt
för minst insats och
minst kostnad.

4.

Utnyttja och skapa
synergier som ger
hävstångseffektiver.

6.

5.

Se till att incitamen
ten för involverade
och relevanta parter
är att nå samma mål
och inte omvänt.

Agera rationellt, systematiskt
och för Eskilstunas bästa
(”Eskilstunahatten på”).

7.

Förstärk sam
arbete inom
och mellan
näringsliv,
kommun och
skola.

Affärsplan Eskilstuna 2017
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– med Eskilstuna
Kuriren

antal områden viktiga för
näringsliv och samhällsutvecklingen i Eskilstuna.

ESKILSTUNA GÖR

Initiera affärsutveckNÄRINGSLIVSEVOLUTION*
Affärsutvecklingslinsgprogram utifrån Eskil-

ning diskuterar journalis- HT2017
tikens roll för samhällsutvecklingen och hur ett
samarbete media och
näringsliv kan se ut.
Genomföra affärsutveck- 2017
lingsprogram i samarbete
med näringslivsaktörer i
Eskilstuna för att stärka
tillväxten i företag.

Näringslivsenheten,
Eskilstuna kommun
tillsammans med
Näringslivsaktörer

Sex affärsutvecklingsprogram
genomförs i samarbete med
näringslivsaktörerna
– för företagen.

program

stunas befintliga företags
behov.

JobbEvolution
– praktikplatser i
Eskilstuna kommun

Med målsättning att sänka Hela Eskilstuna kommun- Sker
arbetslösheten till under
koncern bereder praktik- kontinuer10% ska kommunkoncernen platser för arbetssökande. ligt
årligen tillhandahålla 1000
jobb, utbildnings- och
arbetsmarknadsplatser.

Eskilstuna kommunkoncern

Fler personer i sysselsättning

Företagsetableringar
– utveckla erbjudanden

Utveckla kundprocessen
Genom Eskilstuna
Q1,Q2 2017
kring befintligt företagande Logistik och Etablering
och etableringar.
samt Munktell Science
Parks respektive uppdrag
bedriva ett tjänstedesigninriktat projekt för att utreda hur erbjudandet ska
se ut och vilka aktiviteter
som behöver genomföras.
Går över till produktion
Q3 2017.

Eskilstuna kommun
Eskilstuna Logistik och
Etablering
Munktell Science Park

Förbättrad och mer effektiv
process

Effektivare plan- och
byggprocess

Utveckla en snabbare och
effektivare plan- och byggprocess.

Under 2017

Kommunstyrelsen, Stads- Snabbare beslut och process
byggnad, Kommunfastigheter, MRN, ESEM

HandelsEvolution

Utveckla förutsättningarna Fördjupad handelsutredför handeln i Eskilstuna och ning för Eskilstuna och
Torshälla.
Torshälla.

Utredningen klar Q1
2017

Kommunstyrelsen,
Torshälla Stads Nämnd,
Destination Eskilstuna,
Kommunfastigheter

Ökat handelsindex

Energicentrum
– utveckling av stadsdelen Väster

Intensifiera arbetet med att Uppstart av Energicen2017
utveckla stadsdelen Väster. trum samt att möjliggöra
för nya verksamheter och
jobb
VAD?
HUR? i stadsdelen.
NÄR?

Eskilstuna kommunkoncern och Energimyndigheten

Utvecklat näringsliv

VEM?

RESULTAT

Handla för Eskilstuna

Öka medvetenheten för att Se separat handlingsplan
handla lokalt i Eskilstunas
näringsliv. Oavsett om det
handlar om att göra affärer
mellan medborgare och
företag, mellan företag och
företag eller mellan det privata och offentliga.

Pågående
– 2020

Malin Malmkvist, Eskilstuna Innerstad
Isabell Gölles, Eskilstuna
Innerstad
Rickard Kojefors, Student
MDH
Veronica Gustavsson,
Centrumchef Tuna Park

Ökad handel i Eskilstuna.
Ökade affärer i Eskilstuna
mellan medborgare, företag
och företag samt offentlig
sektor. Stolthet.

Inspirationsdrive

Många ungdomar har idag Se separat handlingsplan
en felaktig bild av hur deras
kommande arbetsliv ska bli.
Förebilder med en stark
verklighetsförankring behövs. Att ens drömmar och
målbild kan ta lång tid att
uppnå, men att man kan ha
jäkligt kul på vägen.

2017

Mia Forslöf, Eventool
Yuri Silva, PR Konsult
Peter Illi, Arbetsförmedlingen

Ge ungdomarna en realistisk bild av verkligheten. Ge
ungdomarna forum ute på
skolorna där ett antal vuxna
i olika åldrar berättar, på ett
personligt sätt, om hur deras
arbetslivsväg har sett ut fram
till idag och på så sätt inspirera
ungdomarna i årskurs 7-8.

Hållbarhetspriset

Att uppmärksamma hållbara
företagare och människor
som tar ett extra ansvar för
medmänniskor, miljö och
samhälle. Hitta nya vägar
och skapa en mer öppen
inställning till mänsklig tillväxt och inkludering.

Priset för social hållbarhet Under 2017
delas ut på till exempel
Eskilsgalan eller i ett
annat forum.

Johanna Bandmann,
Mia Forslöf, Eventool

Goda förebilder inom
hållbarhet och hållbart
ledarskap.

Dukat bord

Snabba på och underlätta
tillståndsprocesser för befintliga företag och företagare som vill etablera sig i
Eskilstuna.

Arbetsgång:
1. Ansvarig för samordning på NLE.
2. Formulär för anmälan.
3. Definiera personer på
förvaltningar som är
aktiva i Tillstånd nu.
4. Marknadsföring: internt
och externt.
Enkel agenda med tydlig
struktur.

HT 2016
– löpande.
Start Q2
2017

Näringslivsenheten,
Eskilstuna kommun

Tillstånd nu, effektivare
hantering av ärenden. Regelbundhet i en avslappnad
miljö kring tillstånd. Nöjda
företag.

Coacha en
medmänniska

Hitta coachande aktiviteter
till exempel mentorskap
och samtalsmetoder för att
skapa positiva attityder som
ger ringar på vattnet.

Visa på goda exempel
i digital plattform samt
initiera fadderskap/
mentorskap.

2017
– framåt
Kontinuerligt arbete

Annelie Karlsson, SEB
Joacim Scott, SEB
Helena Tsiemanis,
Eskilstuna kommun

Goda förebilder och gott
mentorskap som skapar
empowerment.

Matches – en
kompetensplattform

Ett fysiskt och digitalt
Se separat
nätverk/community som
projektbeskrivning
främjar till samverkan,
kunskapsöverföring och
kompetensutveckling mellan högskolans studenter
och näringsliv. Bidrar till
ökade möjligheter för
startups, professionellt nätverk och relevant
inspiration.

2017
– framåt

Cherno Jallow, Munktell
Science Park
Viktor Centerholt,
Student MDH
Rickard Kojefors,
Student MDH

Bättre förutsättningar för
arbetsliv, entreprenörskap,
positiv attityd och
attraktionskraft för högskola
och stad.

Öka närheten mellan
arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna
i syfte få arbetsgivarna att
förstå vilken potential för

Tillsätta
grupper,
nov 2016.
Planering
och arbete,

Eskilstunautmaningen
Arb.grupp
Gymnasiechef + medarbetare, Näringslivsenheten, Eskilstuna kommun

Fördjupade relationer mellan
gymnasieskolan och arbetsgivarna i Eskilstuna och långsiktigt en minskad arbetslöshet
bland ungdomarna.

Aktivitetsplan

AKTIVITETER

fördjupat samarbete för såväl
samhällsutveckling och
näringslivsutveckling.

Eskilstunautmaningen
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Planeras under 2017

Se separat handlingsplan

AKTIVITETER

verklighetsförankring behövs. Att ens drömmar och
målbild kan ta lång tid att
uppnå, men att man kan ha
jäkligt kul på vägen.

i olika åldrar berättar, på ett
personligt sätt, om hur deras
arbetslivsväg har sett ut fram
till idag och på så sätt inspirera
ungdomarna i årskurs 7-8.

Hållbarhetspriset

Att uppmärksamma hållbara
företagare och människor
som tar ett extra ansvar för
medmänniskor, miljö och
samhälle. Hitta nya vägar
och skapa en mer öppen
inställning till mänsklig tillväxt och inkludering.

Priset för social hållbarhet Under 2017
delas ut på till exempel
Eskilsgalan eller i ett
annat forum.

Johanna Bandmann,
Mia Forslöf, Eventool

Goda förebilder inom
hållbarhet och hållbart
ledarskap.

Dukat bord

Snabba på och underlätta
tillståndsprocesser för befintliga företag och företagare som vill etablera sig i
Eskilstuna.

Arbetsgång:
1. Ansvarig för samordning på NLE.
2. Formulär för anmälan.
3. Definiera personer på
förvaltningar som är
aktiva i Tillstånd nu.
4. Marknadsföring: internt
och externt.
Enkel agenda med tydlig
struktur.

HT 2016
– löpande.
Start Q2
2017

Näringslivsenheten,
Eskilstuna kommun

Tillstånd nu, effektivare
hantering av ärenden. Regelbundhet i en avslappnad
miljö kring tillstånd. Nöjda
företag.

Coacha en
medmänniska

Hitta coachande aktiviteter
till exempel mentorskap
och samtalsmetoder för att
skapa positiva attityder som
ger ringar på vattnet.

Visa på goda exempel
i digital plattform samt
initiera fadderskap/
mentorskap.

2017
– framåt
Kontinuerligt arbete

Annelie Karlsson, SEB
Joacim Scott, SEB
Helena Tsiemanis,
Eskilstuna kommun

Goda förebilder och gott
mentorskap som skapar
empowerment.

Matches – en
kompetensplattform

Ett fysiskt och digitalt
Se separat
nätverk/community som
projektbeskrivning
främjar till samverkan,
kunskapsöverföring och
kompetensutveckling mellan högskolans studenter
och näringsliv. Bidrar till
ökade möjligheter för
startups, professionellt nätverk och relevant
VAD?
HUR?
inspiration.

2017
– framåt

Cherno Jallow, Munktell
Science Park
Viktor Centerholt,
Student MDH
Rickard Kojefors,
Student MDH

Bättre förutsättningar för
arbetsliv, entreprenörskap,
positiv attityd och
attraktionskraft för högskola
och stad.

NÄR?

VEM?

RESULTAT

Eskilstunautmaningen

Öka närheten mellan
Se separat handlingsplan
arbetsgivare och gymnasieungdomar i Eskilstuna
i syfte få arbetsgivarna att
förstå vilken potential för
rekrytering som finns bland
skolungdomarna.

Tillsätta
grupper,
nov 2016.
Planering
och arbete,
nov. Start
kommunikation,
jan 2017.
Lansering
digital
Plattform,
feb.
Arbete,
feb–juni.
Uppföljning, juni.
Start alla
gymnsieskolor, aug.
Arbete och
utveckling,
aug - dec.
Uppföljning och
avslut, dec
2017.

Eskilstunautmaningen
Arb.grupp
Gymnasiechef + medarbetare, Näringslivsenheten, Eskilstuna kommun
+ Näringslivet

Fördjupade relationer mellan
gymnasieskolan och arbetsgivarna i Eskilstuna och långsiktigt en minskad arbetslöshet
bland ungdomarna.

Tillväxtmotorn
Besöksnäring

Tillväxtmotorn besöksnäring. Erbjuda besöksnäringsföretagare i 4M
skräddarsytt affärsutvecklingsprogam i kombo
med personlig affärsrådgivning från Almi.

12 besöksnäringsStart jan
företagare i 4 Mälarstäder 2017 – nov
erbjuds deltagarplats.
2017. 10
tillfällen, 3
timmar per
tillfälle.

MDH, Almi i samverkan
med Destination Eskilstuna och Eskilstuna
kommun

Öka antalet affärssamarbeten
och reseanledningar mellan
företagare i Eskilstuna och 4
Mälarstäder.
Målsättning: 3 st nya reseanledningar under 2017.

HållbarEvolution
Snabbspår för
nyanlända genom
mat och grön näring

Skapa nya sätt att snabbare
få nyanlända anställningsbara inom 1 år inom restaurangnäring och gröna
näringar.

Initiera samverkan mellan Start av
offentlig restaurangverksamhet
utbildningsverksamhet,
2017
storkök, integrationssamordnare, restaurang- och grön näring
för att arrangera matlagningsworkshops för
nyanlända. Etapp 2;
utbildningsverksamhet
inom mat/snabbspår.

Arbetsförmedlingen i
samverkan med Stolt Mat
Sörmland, Destination
Eskilstuna.

• Ökad integration.
• Snabbspår för nyanlända in
på arbetsmarknaden.
• Möta ökad efterfrågan på
personal i restaurangnäring/
grön näring.

MatEvolution

Etablera ny unik mat- och
ölfestival i Eskilstuna. Verktyg för ökad samverkan
mellan närproducerande
näring och restaurangnäring.

Etablera en helt ny unik
festival med fokus matoch öl.

Restaurang- och grön
näring i samverkan med
Stolt Mat Sörmland och
Destination Eskilstuna.

• Öka restaurangnäringens
inköp av lokala råvaror.
• Tillväxt i grön näring.
• Stärka restaurangnäringens
attraktivitet.

Cirkulär ekonomi
– nya affärsmodeller

Att höja kompetensen och
skapa samsyn om cirkulär
ekonomi och potentialen i
Eskilstuna.

Seminarieserie om cirku- Under 2017
lär ekonomi och cirkulära
affärsmodeller, upplägg
tas fram tillsammans med
gruppen.

2018

Lars Wiklund, Eskilstuna
kommun

Ett antal projekt som ska drivas
tillsammans företag/kommun i
Eskilstuna.
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kommun

Mälarstäder.
Målsättning: 3 st nya reseanledningar under 2017.

Initiera samverkan mellan Start av
offentlig restaurangverksamhet
utbildningsverksamhet,
2017
storkök, integrationssamordnare, restaurang- och grön näring
för att arrangera matlagningsworkshops för
nyanlända. Etapp 2;
utbildningsverksamhet
inom mat/snabbspår.

Arbetsförmedlingen i
samverkan med Stolt Mat
Sörmland, Destination
Eskilstuna.

• Ökad integration.
• Snabbspår för nyanlända in
på arbetsmarknaden.
• Möta ökad efterfrågan på
personal i restaurangnäring/
grön näring.

Etablera ny unik mat- och
ölfestival i Eskilstuna. Verktyg för ökad samverkan
mellan närproducerande
näring och restaurangVAD?
näring.

Etablera en helt ny unik
festival med fokus matoch öl.

2018

Restaurang- och grön
näring i samverkan med
Stolt Mat Sörmland och
Destination Eskilstuna.

HUR?

NÄR?

VEM?

• Öka restaurangnäringens
inköp av lokala råvaror.
• Tillväxt i grön näring.
• Stärka restaurangnäringens
attraktivitet.

Cirkulär ekonomi
– nya affärsmodeller

Att höja kompetensen och
skapa samsyn om cirkulär
ekonomi och potentialen i
Eskilstuna.

Seminarieserie om cirku- Under 2017
lär ekonomi och cirkulära
affärsmodeller, upplägg
tas fram tillsammans med
gruppen.

Cirkulär ekonomi
– möjligheter för
Eskilstuna

Hur kan ReTuna blir noSeminarium för företagare, Våren 2017
den för cirkulär ekonomi,
kommunkoncernen, MDH
återbruk och smarta resurs- mfl.
effektiva lösningar.

Kristina Birath, Eskilstuna Strategi klar. Kopplas med
kommun
ovanstående aktivitet.

RePlast

Vinnovafinansierat projekt
med syfte att skapa en
affärsmodell.

Riikka Vilkuna, Eskilstuna
kommun

ERUF
– Jakten på plasten

Att kartlägga plastflöden i
En ansökan till ERUF (Resamhället och hitta alterna- gionalfonden) ska lämnas
tiv för fossil plast.
i tillsammas med ett antal
större städer och i samverkan med Eskilstuna
Energi och Miljö.

EskilstunaSteget

En ny och förenklad
process för kompetensförsörjning till Eskilstunas
företag. Med inspiration från
Volvosteget kan arbetsgivare med kompetensbehov
starta ett projekt enligt
modellen i EskilstunaSteget
med skräddarsydd utbildning och arbetspraktik.

Konceptutveckling av
VT 2017=
process och urval i steg 1. Steg 1
Genomförande av process
i pilotföretag i steg 2.
HT 2017=
Steg 2

Projektledare från
Arbetsförmedlingen
på 25% 2017, med stöd
av Projektgrupp och
Näringslivsenheten

En förbättrad och förenklad
process för kompetensförsörjning av Eskilstunas företag.

CV Tour

Att skriva ett CV och ett
personligt brev på en
grundläggande nivå ska
kommuniceras ut i skolan
och kan användas i undervisningen. I detta arbete är
det personliga varumärket
viktigt, att ha en självbild
som stämmer överrens med
verkligheten och hur man
som individ kan påverka
och sälja in sig själv riktat
till en kommande arbetsgivare. Målgruppen är elever
som går sista året på gymnasiet.

Underlag och övningar
för skolelever under sista
året på gymnasiet för att
förbereda sig på att söka
jobb efter studenten.

Kompetensevolution
i samverkan med
Eskilstuna kommun Barn
och utbildning

Medvetandegöra ungdomars
självbild och vikten av ett
personligt varumärke som
förberedelse inför en framtida
arbetsmarknad.

ESKILSTUNA GÖR

skräddarsytt affärsutvecklingsprogam i kombo
med personlig affärsrådgivning från Almi.

Skapa nya sätt att snabbare
HållbarEvolution
NÄRINGSLIVSEVOLUTION*
få nyanlända anställnings-

Snabbspår för
nyanlända genom
mat och grön näring

AKTIVITETER

MatEvolution

bara inom 1 år inom restaurangnäring och gröna
näringar.

tillfällen, 3
timmar per
tillfälle.

Ett projekt i samverkan
Förstudie
med Stiga Sports, Eskilklart i april/
stuna kommun, Eskilstu- maj 2017
na Energi och Miljö, Miljöoch avfallsbyrån.

Lars Wiklund, Eskilstuna
kommun

RESULTAT

Ett antal projekt som ska drivas
tillsammans företag/kommun i
Eskilstuna.

Ansökan
Riikka Vilkuna, Eskilstuna
ska skickas kommun
in i februari
2017

VT 2017 –
förankring
gymnasieskolan
HT 2017
– handlingsplan
och genomförande

Näringslivsgymnasium
Slås ihop med
Eskilstunautmaningen.

Med utgångspunkt av ett
Se Eskilstunautmaningen Se Eskilstuframtida näringslivsbehov
na- utmainom global kompetens
ningen
uppstod idén om ett globalt
gymnasium. Eskilstuna har
många språk och kulturer
representerade som väl
kan hjälpa såväl lokala
företag som etablerade till
nya marknader och internationella affärer.

Se Eskilstunautmaningen Säkerställ och mobilisera
engagemang samt
näringslivsperspektiv
i gymnasieskolans utbildningar.

Med- och Inflyttarservice

Att attrahera kompetens
är en avgörande framgångsfaktor för en stad och
dess näringsliv. Idag väljer
många som får arbete i Eskilstuna andra bostadsorter.
Flera kommuner driver
sedan länge strukturerade
arbeten för att attrahera
kompetens och inflyttning.

Eskilstuna kommunkoncern
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Behovet är identifierat av VT 2017
flera parter
men ännu finns inget tydligt ägarskap.
Kommunen tar på sig att
utreda frågan
vidare.

Ett strategiskt och systematiskt
arbetssätt för att marknadsföra
Eskilstuna och kompetensförsörja näringslivet.

AKTIVITETER

VAD?

HUR?

Kommunikationsplan
Affärsplan Eskilstuna

En övergripande
kommunikationsplan

Training – ledarskapsutbildning

VEM?

RESULTAT

Utifrån befintlig plan ska- Q1 2017
pa struktur och vägval för
kommunikationen.

Munktell Science Park/
Destination Eskilstuna

En samlad kommunikation och
marknadsföring för Affärsplan
Eskilstuna.

Träning för samarbete och
ledarskap

En heldagsutbildning
inom områdena ledarskap, kommunikation
och samarbete med teori
varvat med praktik.

Näringslivsenheten,
Eskilstuna kommun
genom konsultstöd

Förbättrat samarbetsklimat
och gemensamma verktyg och
metoder.

Eventkartan – en del av
Affärsplan Eskilstuna

En övergripande plan för
genomförande av
samverkansevent i
Eskilstuna.

Fortsätta enligt framtagen 2017
process för hur gemensamma event tas fram
och genomförs mot
Eskilstunas näringsliv.

17 näringslivsaktörer
Samarbete mellan aktörerna
samt Näringslivsenheten, för näringslivsutveckling, efEskilstuna kommun
fektivare event och förbättrad
samstämmighet mot gemensamma mål.

New Bright Future

Ett samverkansprojekt där
företags behov av utveckling matchas mot högutbildade utrikesfödda.

Nyanlända akademiker
HT 2016
får utbildning och match- – HT 2017
as mot praktikplatser hos
det lokala näringslivet/
arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen
Eskilstuna/Strängnäs
kommun
Munktell Science Park
Strängnäs Business park

60 nyanlända akademiker i
sysselsättning.

Företagarnätverket

Företagarnätverkets träffar
skall bidra till den övergripande målsättningen som
är förbättrad image som en
kommun att driva, utveckla,
etablera och starta företag i;
klättra på Svenskt Näringslivs kommunranking; samt
höja servicenivån
i kommunen.

Kontinuerliga träffar
2017
tillsammans med näringslivet. Träffar sker en gång
var sjätte vecka.

Östsvenska Handelskammaren tillsammans
med Näringslivsenheten,
Eskilstuna kommun

Åtta träffar med varierande
teman där näringslivet träffar
kommunala tjänstemän,
politiker mfl. för dialog om
stärkt näringslivsklimat. 20
företag/träff.

Rundabordsamtal
– med Eskilstuna
Kuriren

Diskussionsforum inom ett
antal områden viktiga för
näringsliv och samhällsutvecklingen i Eskilstuna.

Företag och tidningsled- VT2017/
ning diskuterar journalis- HT2017
tikens roll för samhällsutvecklingen och hur ett
samarbete media och
näringsliv kan se ut.

Eskilstuna Kuriren

En medvetenhet och ett
fördjupat samarbete för såväl
samhällsutveckling och
näringslivsutveckling.

Affärsutvecklingsprogram

Initiera affärsutvecklinsgprogram utifrån Eskilstunas befintliga företags
behov.

Genomföra affärsutveck- 2017
lingsprogram i samarbete
med näringslivsaktörer i
Eskilstuna för att stärka
tillväxten i företag.

Näringslivsenheten,
Eskilstuna kommun
tillsammans med
Näringslivsaktörer

Sex affärsutvecklingsprogram
genomförs i samarbete med
näringslivsaktörerna
– för företagen.

JobbEvolution
– praktikplatser i
Eskilstuna kommun

Med målsättning att sänka Hela Eskilstuna kommun- Sker
arbetslösheten till under
koncern bereder praktik- kontinuer10% ska kommunkoncernen platser för arbetssökande. ligt
årligen tillhandahålla 1000
jobb, utbildnings- och
arbetsmarknadsplatser.

Eskilstuna kommunkoncern

Fler personer i sysselsättning

Företagsetableringar
– utveckla erbjudanden

Utveckla kundprocessen
Genom Eskilstuna
Q1,Q2 2017
kring befintligt företagande Logistik och Etablering
och etableringar.
samt Munktell Science
Parks respektive uppdrag
bedriva ett tjänstedesigninriktat projekt för att utreda hur erbjudandet ska
se ut och vilka aktiviteter
som behöver genomföras.
Går över till produktion
Q3 2017.

Eskilstuna kommun
Eskilstuna Logistik och
Etablering
Munktell Science Park

Förbättrad och mer effektiv
process

Effektivare plan- och
byggprocess

Utveckla en snabbare och
effektivare plan- och byggprocess.

Under 2017

Kommunstyrelsen, Stads- Snabbare beslut och process
byggnad, Kommunfastigheter, MRN, ESEM

HandelsEvolution

Utveckla förutsättningarna Fördjupad handelsutredför handeln i Eskilstuna och ning för Eskilstuna och
Torshälla.
Torshälla.

Utredningen klar Q1
2017

Kommunstyrelsen,
Torshälla Stads Nämnd,
Destination Eskilstuna,
Kommunfastigheter

Ökat handelsindex

Energicentrum
– utveckling av stadsdelen Väster

Intensifiera arbetet med att Uppstart av Energicen2017
utveckla stadsdelen Väster. trum samt att möjliggöra
för nya verksamheter och
jobb i stadsdelen.

Eskilstuna kommunkoncern och Energimyndigheten

Utvecklat näringsliv

Handla för Eskilstuna

Öka medvetenheten för att
handla lokalt i Eskilstunas
näringsliv. Oavsett om det
handlar om att göra affärer
mellan medborgare och

Malin Malmkvist, Eskilstu- Ökad handel i Eskilstuna.
na Innerstad
ÖkadeEskilstuna
affärer i Eskilstuna
Affärsplan
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Isabell Gölles, Eskilstuna mellan medborgare, företag
Innerstad
och företag samt offentlig
Rickard Kojefors, Student sektor. Stolthet.

Planeras under 2017

Se separat handlingsplan

NÄR?

22-23 mars

Pågående
– 2020

Välkommen att göra
NäringslivsEvolution.
Tillsammans!
Vill du engagera dig i det fortsatta arbetet med Affärsplan Eskilstuna?
Kontakta oss på info@affarsplaneskilstuna.se
Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev och följ oss på Facebook.
www.affarsplaneskilstuna.se

