
 
Investeringsfrämjande arbete i Eskilstuna kommun 

  
- Om att skapa en ny näringslivspolitik - 

Jimmy Jansson (S), KSO Eskilstuna Kommun 





Nya 
företag	


Etableringar	


Befintliga företag	


Vår nya strategi	


Då:  
Fokus nya företag 

Nu:  
Fokus befintliga företag 



Källa: Tillväxtanalys 2013 

4 

Konsekvenskarta - Näringslivsarbetet  

Bättre kommunal service mot företagens behov 

Ökat förtroende för kommunen 

Större engagemang för samverkan  

Näringslivsutveckling driven av företagen 

Fler jobb och fler företag! 
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i systemet	
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Attityd: 
Förändra attityd och ”mindset” i Eskilstuna 
kommun, både internt och externt. 

Struktur & process i Systemet 
Identifiera synergier mellan olika aktörer, internt och 
externt. Exempelvis kommun, MDH, 
Handelskammaren, Fabriksföreningen, Business 
Sweden & Näringsliv.  

Kapital 
Identifiera kapitalbehovet hos företag och 
skapa förutsättningar för investeringar. 
Ekonomiskt kapital samt humant kapital  

Utvecklingskraft 
Skapa förutsättningar för näringslivet i 
Eskilstuna kommun tillsammans med 
andra aktörer. Exempelvis initiera 
projekt och aktiviteter.  

Insatser 



•  Alla bolag i kommunen (AB): ca 3000 företag.  
•  Alla bolagsenheter med fler än 10 anställda 

även om sätet är på annan ort. 
•  Totalt 20 500 anställda. 
•  Alla SNI-koder aggregerade, de 19 största 

branscherna är detaljstuderade.  
•  Trend 2007-2013. 
•  Källa: Bisnode, SCB, UC + egen analys. 

Näringslivsanalysen 



Eskilstuna lägre än Sverigesnitt i 
jobbtillväxt 
•  Sverige +11,4%  
•  Eskilstuna -2,1% 

Eskilstunas befolkningstillväxt utan  
jobbtillväxt leder till arbetslöshet 
•  +30 000 invånare 2030 
•  14 % arbetslösa 
•  25 % ungdom 

Sverige 

Eskilstuna 

Eskilstunas utpendling  
•  Utpendlingen kompenserar inte för  

den låga jobbtilllväxten 

Eskilstuna idag 



Eskilstuna idag 

Industrins ”stabilare”  och exporterande 
sektorer =  

6 branscher av 19 

Lokala & lättrörliga sektorer = 
5 branscher av 19 

•  Kraftigt minskat antal anställda  
•  Få stora företag 
•  Inga nya företag 
•  Försämrat förädlingsvärde  
     (lönsamhet) 

•  Kraftigt ökat antal anställda 
•  Många och alltmer mindre företag 
•  Flest nya företag 

Jobbmultiplikator 2-3 

Jobbmultiplikator 0-1 

Eskilstunas trend 2007-2013 

Ger 
•  Färre nya jobb (bla pga 

multiplikatoreffekten)  
•  Ökad medelarbetslöshet  
•  Större konjunktursvängar  
•  Mindre avancerade jobb  
•  Lägre skatteintäkter 
•  Ökat tryck på kommunal 

utbildning 

Övriga branscher antingen konstant eller 
begränsad tillväxt  = 8 branscher av 19 



Eskilstuna har inte ökat som Sverige 

Sverige enl SCB 20140127 Från 
Näringslivsrapporten  
Eskilstuna 

Under 2008-2013 har i Sverige antalet 
näringslivsanställda ökat med ca 308.000 
(+11,4%) 

Under 2008-2013 har i 
Eskilstuna antalet 
näringslivsanställda 
knappt återhämtat sig 
från lågkonjunkturen 
2009: minus 454 
anställda (-2,1%) 



Jämförelse  Sverige – Eskilstuna 

I hundratusen anställda I antal anställda 

Sverige enl SCB 20140127 Från Näringslivsrapporten på Eskilstuna 

Tillverkande/Traditionella ”stabilare”  sektorer = Verkstad + Stål&Metall + 
Metallarbeten + Elektronik + Kemi&Plast + Livsmedel. Dvs all traditionell 
tillverkningsbaserad.  
Lokala & lättrörliga = Företagstjänster + Bygg + Detaljhandel + Privat vård & omsorg + Privat 
utbildning 

Under 2008-2013 har i Sverige 
antalet anställda inom Tillverkning 
(alla) minskat med 12,0% och 
”Lokala & lättrörliga ökat med 22,0% 

Stabil och långsammare förändring 

Under 2008-2013 har i Eskilstuna 
antalet anställda inom Tillverkning 
(alla) minskat med 25,5% och 
”Lokala & lättrörliga” ökat med 
31,0% 



Handlingsplanen 

-  Två beredningar. 
Näringsliv och jobb. 

 
-  I samverkan med 

näringslivet. 
 
-  Antagen av 

fullmäktige. 
 
-  Nedbruten i åtgärder 

och resurser.  



Handlingsplanens syfte 
•  Att skapa samsyn kring vilka åtaganden som behövs, för att 

kommunkoncernen tillsammans ska uppnå gemensamma mål 
ur perspektivet näringsliv och arbete, och på så sätt bidra till 
uppfyllandet av kommunens strategiska mål. 
 

•  Att skapa ett helhetsperspektiv, som visar hur dagens aktiviteter 
bidrar till gemensamma åtaganden. 
 

•  Handlingsplanen och dess åtaganden utgör en viktig del för 
förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplanering. 



Handlingsplan 2015 

Q2 Q1 Q3 Q4 

Fundamenta vilka ligger som bas genom arbetet över hela 2015 
-  ”Involvera och engagera - jobba i team, samarbeta och minimera revirtänk”  
-  “Gör rätt aktiviteter och skapa värde” 
-  ”Närvarande, aktivt, positivt och konstruktivt.” 

Övergripande målsättningar 
- Stärka bilden av Eskilstuna som en kommun att driva, utveckla, etablera och starta företag i. 
- Klättra på Svenskt Näringslivs kommunranking. 
- Höja servicenivån i kommunen. NKI.   
- Öka dialog och engagemanget hos näringsliv, organisationer och kommun.  

SMARTa Mål 
-  200 företagsbesök (175 genomförda) 
-  Över 100 ftg inbjudna till företagarnätverket, 8 träffar genomförda (112 resp 7 träffar) 
-  2 styrelseutbildningar genomförda och tot. 20 företag genomgått den. (29 företag, 32 personer) 
-  Tillväxtmotorn genomförd (Industrispår, + bredd) 
-  Ambassadörsprogram och strategi för media klar (Påbörjad) 
-  Aktiv styrgrupp för Näringslivsklimatfrågor, 2-4 aktiviteter /år (Ok) 
-  Kartläggning av organisationer färdig – starkare och konkretare arbetare tillsammans  
-  (Resultat: Affärsplan Eskilstuna) 
-  Seminarier kring generationsskifte (2st) samt med entr. Med utländsk bakgrund (4-6st)(ALMI 

Boost your Business) 



Ett unikt samarbete mellan näringsliv och kommun i syfte att 

skapa fler företag och jobb för att den vägen utveckla 

Eskilstuna med nya resurser. En positiv spiral skapas. 

Sannolikt ett unikt samarbete i kommunsverige!  



  

Handlingsplan - Affärsplan 

Kommunens åtaganden  
= mobilisering för näringslivet 

Åtaganden Näringsliv och aktörer = 
mobilisering för Näringslivet 

Handslaget 

Uppdateras löpande från 
affärsplanen 

Uppdateras löpande 



✓ Befintligt näringsliv 
✓ Logistik 
✓ Besöksnäring 
✓ Handel 
✓ Utvecklingsområden 

– E-handel 
– Datacenter 

Fokusområden 



Mässor 2014-2015 

Intervall	   Datum	  
Digitalhandelsdagen	  -‐	  Borås	   Varje	  år	   Mars	  
MIPIM	  -‐	  Cannes	   Varje år Mars	  	  

TUR	  -‐	  Göteborg	  
Varje år/
vartannat April	  

LogisAkmässan	  -‐	  Göteborg	   Varje år Maj	  
Transport	  &	  LogisAcs	  -‐	  München	  	   Vartannat	  år	   Juni	  
Business	  Arena	  -‐	  Stockholm	   Varje år September	  
Webit	  Global	  Congress	  -‐	  Istanbul	   2014	   Oktober	  
Future	  Transport	  -‐	  Jönköping	   Vartannat	  år	   Oktober	  
Expo	  Real	  -‐	  München	   Varje år Oktober	  
Elmia	  Subcontractor	  -‐	  Jönköping	   Varje år November	  
Detaljhandelns	  logisAkdag	  -‐	  Stockholm	   Varje år November	  
Digitalhandelns	  logisAkdag	  -‐	  Borås	   Varje år November	  



 Eskilstuna Logistik 



 Eskilstuna Logistik 



✓ Destination Eskilstuna AB 
✓ Ansvarar för besöksnäringen 
✓ Destinationsutvecklare 

Besöksnäringen 



Handel 



• Datacenter  
Beräknad potential: 50-300 jobb via 1-3 
etableringar 
 
Metod: Workshop, studiebesök, mässor 
2014-2015, kundbesök, film, broschyr, 
hemsida 

MEX 

Näringsliv 

Kommunikatö
r 

Kommun 
Fastighter 

Utvecklingsområde 



✓ E-handel 
Beräknad potential: 100-200 jobb via 1-3 
etableringar. 
Metod: seminarier, studiebesök, mässor 
2014-2015, kundbesök, lager/
transportstudie, material, filmer, hemsida. 

Utvecklingsområde 



Sammanfattningsvis:  
1. Analysera befintligt näringsliv på djupet. 
2. Orka se sanningar i vitögat.   
3. Ta reda på vilka branscher som kan växa och vad de behöver.  
4. Skapa en strategi utifrån detta. 
5. Grunda strategin på befintliga företag. Gamla och nya.  
6. Styr om organisation, resurser och fokus mot denna strategi.  
7. Kroka arm med näringslivet. Lyssna och lär. Resan görs tillsammans. 
8. Jobba hårt. Mycket hårt! Kommunicera framgångarna.  
9. Ha tålamod. Inse att det tar tid. Ge inte upp för bakslag. 
10. Skörda frukterna! (Den som lever får se.) 



Tack för  
att ni lyssnat! 

jimmy.jansson@eskilstuna.se 
 
jimmy.jansson78@gmail.com 


