TILLSAMMANS
UTVECKLAR VI
NÄRINGSLIVET
Affärsplan Eskilstuna är en plattform för ett mer avancerat
samarbete mellan näringslivet, kommunen och övriga
aktörer. Tillsammans arbetar vi med lokal näringslivs- och
samhällsutveckling. Vi arbetar för att skapa tillväxt, nya jobb
och för att trygga kompetensförsörjningen på sikt.
Initiativ driver utvecklingen framåt
Ett sätt att driva utvecklingen framåt i Affärsplan Eskilstuna är genom arbets
grupper, så kallade Evolutionsgrupper. Här skapar företag, kommun och övriga
aktörer initiativ tillsammans inom olika fokusområden. Antalet engagerade ökar
ständigt och fram till 2018 har cirka 400 personer från drygt 260 företag och
organisationer varit involverade i affärsplanen. Arbetet har hittills resulterat i cirka
40 initiativ som bidrar till utveckling.
Kommunens roll är att fungera som processledare, ge stöd och bidra med infra
struktur som underlättar arbetet. Samarbetet mellan kommun, och näringsliv
skapar dessutom bättre förutsättningar för näringslivet. Affärsplan Eskilstuna lyfts
fram i kommunens årsplan 2018 för att skapa fler jobb.
Delta i Affärsplan Eskilstuna
Som företagare och entreprenör har du möjlighet att bidra till Eskilstunas närings
livsutveckling. Genom Affärsplan Eskilstuna får du tillgång till en mötesplats där
näringsliv, kommun och andra aktörer tillsammans arbetar med utvecklingsfrågor
för det lokala näringslivet.
Målsättningen är att:
• sysselsättningsgraden i Eskilstuna ska vara högre än rikssnittet år 2030
• ungdomsarbetslösheten ska vara under rikssnittet år 2022
Är du intresserad av att veta mer eller delta i Affärsplan Eskilstuna kontakta:
Maria Lönnerek				
Stina Adolfson Kiviaho
016-710 21 80				
070-104 60 05
Maria.lonnerek@eskilstuna.se		
stina@affarsplaneskilstuna.se
www.affarsplaneskilstuna.se

TILLSAMMANS GÖR VI NÄRINGSLIVSEVOLUTION!

AFFÄRSPLAN ESKILSTUNAS ÅRSHJUL 2018
KICKOUT
Resultatet från evolutionsgrupperna
presenteras i form av nya initiativ och
grupperna upplöses.

#3

RANKING AV FÖRETAGSKLIMATET I KOMMUNEN
I slutet av september
offentliggörs en ranking av
det lokala företagsklimatet.
(Enkätundersökning bland
företag i kommunen som
görs av Svenskt Näringsliv).

ESKILSTUNA
NÄRINGSLIV
En mötesplats och
fest för Eskilstunas
näringsliv.

#2

#1

KICKON
Alla evolutionsgrupper
träffas och arbetet påbörjas.
Workshop #1 Sept

•

Workshop #2 Okt

•

Workshop #3 Nov

NÖJD KUND INDEX (NKI)
Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) genomför
mätning hos företag som varit
i kontakt med kommunen.
Resultatet släpps i maj varje år.
(be)Stämman
Beslutsforum för Affärsplan
Eskilstuna. De sammankallande
presenteras och nya
evolutionsgrupper bildas.

ATTITYDEVOLUTION*
STAD&PLATSEVOLUTION*
KOMPETENSEVOLUTION*
TILLVÄXTEVOLUTION*
TJÄNSTEEVOLUTION*
VÅRDEVOLUTION*
INDUSTRIEVOLUTION*
JOBBEVOLUTION*
KUNSKAPSEVOLUTION*
SAMHÄLLSEVOLUTION*
*Dessa grupper har arbetat fram initiativ
i Affärsplan Eskilstuna.

”Affärsplanen ska ge
Eskilstuna nya verktyg
och metoder för att
tillsammans utveckla
näringslivet”

VÄGEN
FRAMÅT
På kort sikt ska Affärsplan
Eskilstuna leda till:

Avsiktsförklaring beslutat i
Kommunfullmäktige 20150827
Näringslivsaktörer som skrev
under avsiktsförklaringen:
Almi, Arbetsförmedlingen, Business
Sweden, Create Business Incubator,
Eskilstuna fabriksförening,
Eskilstuna Innerstad, Eskilstuna
kommun, DeNef, Destination
Eskilstuna, Företagarna Eskilstuna,
Marknadsföreningen Eskilstuna, MITC,
Munktell Science Park, Mälardalens
högskola, Robotdalen, Vilstagruppen,
Styrelseakademin Mälardalen,
Östsvenska handelskammaren.

Kort sikt

ARBETSGRUPPER
(EVOLUTIONSGRUPPER)
I AFFÄRSPLAN
ESKILSTUNA 2016-2018

• Förbättrat näringslivsklimat
• Samsyn strategiska områden
• Handlingsplan för strategiska
fokusområden

På lång sikt ska Affärsplan
Eskilstuna leda till:
Lång sikt

•

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

