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Salakommun har getts möjlighet att yttra sig över Västerås Näringslivsprogram

2017-2022.
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Yttrande över Västerås stads förslag till näringslivsprogram för
perioden 2017-2022

Västerås stad har remitterat sitt förslag till näringslivsprogram till länets övriga
kommuner. Svar ska vara dem tillhanda senast 31 december 2016.

Programmet pekar ut flera fokusområden som där det är en självklarhet att vi
arbetar tillsammans mellan kommuner och på regional nivå. Som
kompetensförsörjning, infrastruktur och tillgänglighet och samproduktion i
regionen. Näringsliv och invånare bryr sig sällan om de administrativa gränser vi
myndigheter här satt upp.

Sala kommun ser många positiva delar i förslaget till näringslivsprogram för
Västerås stad. Det är bra att man tydliggör vikten av att restiderna i regionen kortas
så att arbetsmarknädsregionen kan utvidgas. lnfrastrukturens utveckling är av stor
vikt för att möjliggöra tillgång till utbildning och arbetsplatser över ett större
regionalt område. Detta förutsätter väl utbyggd kollektivtrafik. Salaär en kommun
med större utpendling än inpendling, våra invånares kompetens försörjer
arbetsmarknaderna i andra närliggande kommuner.

l avsnittet med rubriken "Samprodukticm i regionen —Västerås en regional motor i
ledartröja" beskrivs den roll som man vill att Västerås ska spela på regional nivå.
Sala kommun menar dock att indikatorerna behöver utvecklas för ätt tydligare
kunna mäta regionens utveckling och Västerås samspel med övriga regionala och
lokala aktörer.

Det vi från Salakommun saknar helt i programmet är formuleringar och ambitioner
om att främja jämställdhet i näringslivet och stimulera till kvinnligt företagande.

Jenny Nolhage

Kommunchef
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Remiss

Ärende Västerås Näringslivsprogram 2017 -2022

Remitterat till Arboga kommun, Fagersta konrmun, l--lallstallanunars konmrun, Kungsörs
kommun, Köpings konuuun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs
kommun och Surahammars kommun.

Svar Senast Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 (lecember 2016

Skickas digitalt till kommunstvrelscnGDvasteras.se, Iränvisa till diarienummer:
KS 2016/00634

Vid ñågoi' eller mer information, kontakta Jennie Sträng, Företagslots på
Näringsliv Västerås: jennie.straug@vasteras.se, 021-39 OI 28.

Med vänlig hälsning

ÅIIGtlICMannerhagen
Kansiichef

ID. Missiv - R:-misscumNaringslixsprogrnuutill (E102)nt'
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Näringslivsprogram
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uttryckervärdegrunderoch förhållningssättför arbetetmedutvecklingen
avVästeråssomort inklusivekoncernenVästeråsstad

uttryckervärdegrunderochförhållningssättförarbeteti koncernenVästeråsstad

angerstrategierochkonkretaåtgärderföralt nådenpolitiskaviljeinriktningen
ochfastställdamålpåolikanivåeri organisationen

säkerställerett riktigtagerandeochengodkvaliteti handläggningochutförande
i koncernenVästeråsstad



Näringslivsprogram

Sammanfattning
År 2022 är Västerås en kunskaps- och innovationsnod med hög attraktionskraft.
Stadensambitioner inom näringslivsutvecklingenkansammanfattasmedföljande:

I Västeråsstaderbjuderalltid bästamöjliga mötedär ömsesidigrespektråderför
varandrasuppdrag.

0 Västeråsär känt för sitt initiativrika näringslivsarbete.
v Västeråshargodtillgång påefterfrågadelokaler och enhög planberedskapför

mark för näringsverksamheti bra lägen.
0 Västeråsär en ort där näringslivetsbehovav kompetensoch utbildning går i

samklang.
0 Västeråsär enort medhög innovativ förmågaoch ett entreprenöriellt

förhållningssättmedlivskraftiga miljöer sommöter morgondagensnäringsliv.
0 Västerås är en tillgänglig ort för människor, varor och data med säkra och

tillförlitliga system.
0 Västeråsharett framgångsrikt,divcrsiñeratoch långsiktigt hållbart näringsliv

därmångfaldär entillgång.
0 Västerås har en ledande roll - Västerås är och uppfattas som den självskrivna

motorn och ledareni regionenmedtydliga styrkeområden.

Det är Västeråsstadsuppfattningatt allt dettasammantagetbidrar till denönskvärda
utvecklingenoch gynnarett gott näringslivskliniat.

Inledning

Näringslivsprogrammet uttrycker Västerås stads vilja och ambitioner vad gäller
näringslivsutvecklingeni kommunen.Programmetär framtageti dialog med
näringslivetsföreträdareoch beslutatav kommunfullmäktige.

Näringslivprogramrnetär ett av stadenövergripandestyrdokumentoch omfattarhela
Västeråsstadskoncern.Programmetär giltigt över sexår (2017-2022) och tar sin
utgångspunkti stadensvision. Med utgångspunktfrån programmetkommeren ärlig
imncflingspfan,somgäller hela koncernen,att tasfram av Stadsledningskontoret.
Nämnderoch styrelserska,utifrån sina uppdrag,omsättahandlingsplaneni sinaårliga
verksamhetsplanersamtfölja uppoch redovisauppnåddaresultatav sina insatser.
Processansvariga på Stadsledningskontoret har ansvar att sammanställa en älv-lig
uppföljning av programmetoch dessindikatorer.Dennaföljs sedanuppav
kommunstyrelsen,koncernledningsgruppen,näringslivsrådetoch vid externtpublikt
möte.

Programmetförhåller'sig äventill andrastyrdokumentpå internationell,nationell och
regionalnivå och övriga kommunalastyrdokument:FNsglobala mål, EU 2020.ÖMS,
Affärsplan Västmanland, Vision 2026, Översiktplan, Program för
traiikslagsövergripandeinfrastruktur för gods,Bostadsförsörjningsprogram,
.lämställdhetsprogramoch Folkhälsoprogrammed mera.

Ett gott näringslivskliniat är inget som en kommun ensidigt kan ta ansvar för. För att
kunna uppnå näringslivprogratnmets ambitioner och mål måste Västerås stad
tillsammansmednäringslivet. näringslivetsoch innovationssystemetsaktörersamt
utbildningsanordnareta ett gemensamtansvarLttifrånsinarespektiveroller.
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Näringslivsprogram

Målbild 2022 - Västerås är en kunskaps- och
innovationsnod med hög attraktionskraft
DetövergripandemåletmedVästeråsstadsnäringslivsarbeteärattbidratill ochge
förutsättningarfören långsiktigthållbar'Litveeklingför deföretagsomfinnsi Västerås.
Stadenskaocksåunderstödjamöjlighetenför nyaföretagattstartaochattraheranya
verksamhetertill regionen.i dettasträvarVästeråsstadmotettänmerdiversitierat
näringsliv, ett näringsliv somär kunskapsintcnsivt,sombygger på produkt- och
tjänsteförnyelseochmedhöginnovativförmågaochkapacitet.

Fokuseradeochtydligasatsningarsomgerförutsättningarför ettkunskapsirttertsivtoch
innovationskraftigtnäringslivinnebärinteattandranäringsgrenarmissgynnas,
tvärtom.Starkadragaresomattraherarkapitaloch välutbildadarbetskraftochtalanger
gerförutsättningarförandrasektorer.DelsökarefterfråganpåLandcrleverantöreroch
tjänstesektorn,delsinnebärökadlönesunrnraattförutsättningarför service,handeloch
besöksnäringenattutvecklasökar.Därtillkommerattefterfråganpålokaleroch
bostäderökar,vilketgynnar'bygg-ochfastighetsrtrarknaden.Denökanderörligheten
avmänniskor,varorochtjänsterskaparförutsättningarför transport-och
logistiksektorn.Dettager'ocksåmöjligheterförnyaföretagsformcr,
samhällsentrcprenöreroch icke-traditionelltnäringslivattutvecklas.Stadenblir
därmedmindreensidigtberoendeavenellerett fåtalföretagellerbranscheroch
minskardärmedsinsårbarhet.

Beroendeförhållandetmellan en ortsutveckling och det lokala näringslivetsär tydligt.
FramgångsrikaorterskaparsamarbetsformerdärmanutifrånsinaolikaLltgângspttnkter'
och rollerarbetarmotengemensamrnålbild.

Påenövergripandenivåkandennanäringslivsutvecklingbeskrivasutifråntvå
övergripande parametrar:

- Lönesummeutvecltlingenhosdaghefolkningeni kommunen
- Sysselsättningsutvecklingen i kommunen

Åtta prioriteradefokusområden
BaseratpåVästeråsvisionochdenrnålbildsombeskrivitsovan,dvs.engod
lönesumme-och sysselsättningsutvecklinglyftsåttafokusområdenfram.Områdenaär
identifieradeutifrånattdevaroch enbidrartill nrålbildenochattdetinomområdet
föreliggerettutvecklingsbehov.För'attnåmålbildenkommerVästeråsstadatt
utveckladetgemensammaarbetetinomdessafokusområden:

l. Service och myndighetsutövande
2. Ett initiativrikt näringslivsarbete
3. Markberedskapoch fysiskplanering
4. Kompetensförsörjning
5. Innovationoch entreprenörskap
6. Infrastrukturoch tillgänglighet
7. Ett näringslivi förvandling
8. Samproduktioni regionen

Varje fokusomrâdcföljsav någraindikatorersomindikeraråtvilkethållområdet
utvecklas.Konkretarnålrtivåer'samtåtgärderför respektivefokusområdeangesi de
årliga handlingsplanerna.
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Näringslivsprogram iii

Service och myndighetsutövande -
Västeråserbjuder alltid bästa möjliga möte
Ett områdesomstadenhar full rådighetöverär organisationensegenserviceoch
myndighctsutövning.”Bästa möjliga möte” är en ledstjärnaför alla somjobbar i den
kommunalakoncernen.Gott bemötande,rättsäkerhantering,effektiv handläggningoch
rätt kompetensär viktiga områdendärstadenkontinuerligt mäterföretagensnöjdhet.
Tillgänglighet och information är andraparametrar.Myndighetsområdenasommätsär
bygglov, miljö, serveringstillstånd,brandochmarkupplåtelse.

För att erbjudabästamöjliga serviceär detviktigt att Västeråsstadär närvarandeoch
tillgängliga där kundenfinns. Därför bör det finnas likvärdiga möjlighetervia internet
somdet gör i det fysiska mötet. Stadenskautvecklamöjlighetenför digitala tjänsterför
att påsikt Ltppnåmåletom en24-timmarsmyndighet.Att erbjudaservicedeklarationer
är ett viktigt medelför att uppnåökadkundnöjdhet.

Via Västeråsstadslotsfunktion skamötetmellanstadenoch kunden/företagarenbli
smidigareoch effektivare. Tillsammansmedberördaförvaltningar samordnarEotsenett
företagskontaktervid ett etablerings-,expansions-eller Litvecklingsärende.

De storakontaktytornamellan stadenoch näringslivetskerprimärt inom
samhällsbyggnadsområdetoch de myndighetsutövandcverksamheternamenockså
med Litbildningssektorn inte minst Litifrån kompetensförsörjningsperspektivet. En
grundmuradförståelseför näringslivetsvillkor i denkommunalaorganisationenär lika
viktig somnäringslivetsförståelseför tjänstemannensroll ochansvar.Ömsesidig
respektgerbästaförutsättningarför enhållbarrelation.

Därför ska Västerås stad:
0 utveckladigitala tjänsterför att påsikt uppnåmåletom en24-timmars

myndighet
o erbjudaservicedeklarationerför att uppnåökadkundnöjdhct
o inrättaen lotsfunktion somunderlättarkontaktenmellan företagarenoch staden

och myndighetsutövni ngen
o Lippträda/agerasomQ organisationdärdenenskilde

tjänstemarmen/handläggaren känner ansvar för kunden genom hela ärendets
gång

Indikatorer
- NKI värde
- Svenskt näringslivs ranking

Ett initiativrikt näringslivsarbcte -
Västerås attraherar verksamheter från hela världen
Stadenskaaktivt arbetaför att attrahera,behållaoch stöttaföretag,myndigheteroch
andra organisationer.

Västerås stad kommer att stärka och intensifiera den uppsökande verksamheten och
sökaupp företagsombidrar till stadensmålbild. Viktiga verksamheterär ocksåstatliga
myndigheteroch andraoffentliga verksamheter,särskilt utifrån ambitionenatt stärka
Västeråsposition i enkommandestorregion.

Ett initiativrikt näringslivsarbetcinnebäratt Västeråsstadtar täteni det regionala
samarbetet.

Bra former för dialog och samarbetsformer med näringslivet och dess företrädare är
grundläggande för att kunna möta de befintliga företagens behov. God kunskap om
stadensnäringsliv gör ocksåatt stadenkanta initiativ till utvecklingsprojektoch
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samarbeten.Klusterluildningar,näringslivsstödjare,företagarsorganisationer,nätverkär
alla samarbetspartnersochverktyg i stadensverktygslåda.

För att bli ñamgångsrikai denglobalakonkurrensenmedandrastäderoch regioner,
måsteVästeråsstadarbetasystematisktoch aktivt samarbetamedStockholmBusiness
Alliance och BusinessSwedensomagerarglobalt.

Internationelltägdaföretaghar ofta sinaföretagsledningarlångt från verksamheteni
Västerås,vilket innebäratt beslutsomkanhastor inverkanpåorten fattaslångt bort.
Därför'måsterutiner'för dialog *ZachinformationsutbytemeddessaLitvecklas.
Fördelarnamedatt bedrivaverksamheti VästeråsochSverigeskapåtalasoch vara
kändahosbeslutsfattarnai företagsomharstor påverkanpåortensutveckling.

Därför ska Västerås stad:
0 utvecklaoch paketeraerbjudandenför utvaldaföretag/branscher'sombidrar till

stadensmålbild
0 haenväl kändprocessför etableringardär roller och ansvarär klargjordaoch

tydliga leveranslöften
0 haett aktivt samarbetemedorganisationersomarbetarmed lnward

Investments,internationellainvesteringartill Sverige
v utveckla metoder och arbetssätt for' att ha regelbunden kontakt med

internationelltägdaföretag,s.k. After care

Indikatorer*
- Antal uppsökande kontakter
- Antal företagsetablerirtgar

Stadensmarkberedskap och fysiska planering -
I Västerås finns bra lokaler i bra lägenoch marktillgången är god
Västeråsär enattraktiv ort för etableringarav olika slag.Störstär efterfråganpåtomter
medgodaskyltlägen,närastoratratikleder'samtstora,lättåtkomligatomter för tex.
logistikföretag och datahallar.Småtomter (l 000-2 000 kvm) är ävende efterfrågade
för att kompletteraområdenmedtill exempeldrivmedclsstationer'och
snabbrnatskedjor.

Idagharstadenframförallt brist påstörreområdenför nyetableringav verksamheter.
Stadenharävenett stort behovav ersättningsmarkför befintliga verksamheter.
Efterfråganpåkontorslokaler i pendlingsnäralägenkommeratt öka inom de närmaste
åren.Påsammasättkommerefterfråganpålokaler för ortstjänsteratt öka, dådet ärjust
inom dennasektorsomdet skerentydlig ökningantal företagoch anställda.

l stadensöversiktsplanframgåratt tillgång till mark och lokaler för bådeetableradeoch
nytillkomna företagär en viktig förutsättningför näringslivetsutveckling och
expansion.Storvikt läggsvid kreativa miljöer, möjligheteratt hyra lokaler meden
blandningav storaoch småföretagmedgodakommunikationer inom stadenoch med
omvärlden.

Därför ska Västerås stad:
o säkerställamarktillgångcnför bådeytkrävandeoch mindreverksamheter
o identiñerafinvcnteralägensomär särskilt lämpadeför verksamhetersom

kräverhög och säkertillgång påelkraft
ta fram nyarnarklägendär skyltlägekanerbjudas
säkerställaCitynäraverksamhetsområdenför serviceföretag
bidra till att fler attraktiva kontorslokaleri pendlingsnäralägenbyggs
planeraför handel,restaurangochkafé samtandraverksamhetslokaler'närnya
områdenutvecklas
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Indikatorer
- Lägsta nivå (industri, ltandelsytor,detaljplancradmark)
- Kontori A-, B- och C-läge

Kompetensförsörjning —
Västerås har en god matchning på arbetsmarknaden
Företagoch arbetsgivarei Västeråskonkurreraralltmer på en global
kompetensmarknad.För näringslivet och andraarbetsgivareärkol11pete11sförsö1'_jiting
en förutsättning för överlevnad och tillväxt, oberoende av om de verkar lokalt,
regionalt, nationellt eller internationellt.

Västerås haren tudeladarbetsmarknad—med en relativthög andel långtidsarbetslösa
samtidigt som det råder brist på arbetskraft inom mer kvalificerade yrken.

En förutsättning för att möta kontpetensutmaningeit är samverkan mellan samhällets
aktörer (staden, utbildningsväsendet, civilsamhället, näringslivet) för att kunna höja

kunskaps- och kompetensnivåni hela Lttbilchringssystometoch därmedklaraden s.k.
matchningeit.

Tillgång till Litbildningpå alla nivåer ären viktig faktorför den framtida
kompetensförsörjningen -här spelar särskiltyrkesutbildningar.
yrkeshögskoleutbilditiitgai'och högskoleutbilditiitgai'en avgöranderoll.

Västerås behöver även långsiktigt säkratillgången på spetskompetens-härspelar
Mälardalensltögskola en viktig roll.

Precis som det finns en regional funktionellarbetsmarknadär regionen likaså en
talang/kompetensmarknadför Västerås företag att rekryteraoch attraherakompetenser.

Därför ska Västerås stad
0 säkerställaatt elever i grund- och gymnasieskola ges bra information/kunskap

om möjligheternapå arbetsmarknadenså att de kan göra aktiva och medvetna
val

0 säkerställaatt miljöer finns/skapassom möjliggör möten mellan skola-
näriitgslivför ömsesidigt utbyte

0 aktivt Inedverlçatill att relevanta utbildningarsom arbetslivet
efterfrågar/behöverskapas på alla nivåer

0 bidratill att öka anstäliningsbarhetenhos grupperpå arbetsmarknadensom har
låg konkurrenskraft

0 utveckla metoderför s.k. talangrekrytering
0 fortsattverka för en god Lttvecklingav Mälardalenshögskola

Indikationer
~ Utbildningsnivå (tre år eftergymnasial)
- Arbetslöshet
- Sysselsättningsgrad

Innovation och entreprenörskap -
I Västerås föds innovationer och entreprenörer samlas
lnnovations- och entreprenörskapsklimatetpå en ortgynnarbåde innovationskrafteit
och nyföretagandei alla dess former. Ettsådantklimat Llppståi'inte av sig självt- det
krävsatt stadens satsningaroch investeringarinom dettaområde är långsiktigaoch
uthålliga. Att aktivtarbetamed ökat entreprenörskaphandlartill stor del om att främja
ett förhållningssättoch en kultur.

Västerås kommerbåde prioriteraarbetetmed innovationermed teknikhöjdoch att
utveckla det generella entreprenörskapet.Oppna,tillgängliga och inkluderande
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mötesplatseroch innovativa miljöer är viktiga verktyg för att ge förutsättningarför'
idébärareatt testaoch utvecklasina idéer.

l Västerås ska även nya typer av entreprenörskap understödjas, som exempelvis
samhällsentreprenörskap,menävenföretagsombyggerpåhelt nya affärsmodelier.

Stimulanstill nyföretagandesker framför allt genomde företagsstödjande
organisationerna. Här bidrar staden med kunskap om företags- och branschtillväxt

m.m. Ett viktigt ställningstagandeär att bidra till godafysiska miljöer därblivande
entreprenörerfår godaFörutsättningaratt utvecklasin verksamhet.

Därför ska Västerås stad:
v läggavikt vid att barnoch ungastimulerastill entreprenöriellt

tänkande/agerandeoch får möjlighet att prövasin företagsamhet
0 bidra till att mötesplatseroch innovativamiljöer skapas
o fortsättasamarbetalångsiktigt medde livskraftiga klusterinitiativ somfinns

och främja framväxtenav nyadå förutsättningarfinns
0 säkerställaatt ett högkvalitativt stödsystetnkan erbjudastill alla idébärare

Indikatorer'
- Nyföretagande/1000invånare
- Överlevnadsgrad
A Företagsamhet (Svenskt näringsliv)

Hög och tillförlitlig tillgänglighet-
Västerås är en nod med rätt planerad infrastruktur
En orts tillgänglighet byggerpåhög kapacitetoch tillförlitlighet i såväl
trafikinfrastrtiktur, dvs.järnväg, väg, sjöfart och flygtrafik. som övrig infrastruktur,
somelförsörjning, vatten, VA och iT-infrastrukttlr.

Med tillgång till alla fyra transportslagcn—väg,järnväg, sjöfart och flyg -kan
Västeråsklaraav den framtida utmaningenatt hanteraökadegodstransportet'och nåen
hållbaroch effektiv hantering,mendå behöverhelatransportsystemetssammanlagda
kapacitetanvändas.När detgäller persontrañkenbör satsningarpåjärnvägenfortsätta.
Rcstidernai regionenbehöverkortasför att därigenomutvidga
arbetsmarknadsregionen.

Även tillgängligheten lokalt är viktig för näringslivetsutveckling. Såvälenväl
fungerandeoch utbyggdkollektivtrafik somväl utbyggdaoch underhållnacykelbanor
säkerställertillgängligheten påett hållbartsätt

Västerås har en god position när det gäller tillgång till bredband inom tätorten, däremot

behöveriTibredbandstillgångcnstärkasutanför tätorten.

Därför' ska Västerås stad:

o fortsättasatsapå hamnenoch flygplatsenför ett internationellt
orienterat/inriktatnäringsliv

0 arbetaför att restidenpåjårnväg kortasoch att antaletarbetsplatsersomkan
nåsinom 60 min ökar avsevärt

o planeraoch arbetaför att flertalet arbetsplatseri kommunenskakunnanåsmed
cykel och/eller kollektivtrafik

0 fortsätta bygga ut lT-infrastrukturen, särskilt Lttanför tätorten

Indifmiorer
— Antal arbetsplatser som nås inom 60 minuter (lokalt och regionalt)

- lT/ bredband(täckningoch snabbhet)
- Flödetav varor och (tjänster)gods
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Näringslivsprogram

Ett näringsliv i förvandling - Västerås möter näringslivets utmaningar
De globala trenderna—ökat fokus på hållbarhet,digitalisering, trrbaniseringoch
globalisering e påverkarVästeråsnäringsliv. Stadens och näringslivetsförmågaatt ta
till sig och utveckla mångfald i dess vida bemärkelsebliravgörande för näringslivets
utveckling.

Västeråsvill skapagoda förutsättningarför omställningen och näringslivetsförnyelse,
underlättaför digitalisering inom näringslivetoch ge företagen möjlighet att utveckla
sin förmågaatt verka på en internationellmarknad.

Därför ska Västerås stad
0 utveckla sina krav och rutinerinom kapital-och skuldförvaltningoch

upphandlingsom gynnar en hållbarLltveckling
o erbjudas.k. ”testbäddar”inom Välfardsteknologioch övriga områdeninom

digitaliseringen i offentlig sektor
c prioriteraarbetetmed att Llnderlättaför Västeråsföretagatt ta tillvarapå de

möjligheter som digitaliseringen innebärgenom bl.a. klusterirtitiativ,
utbildningsinsatseroch miljöer som stimulerartill datalogiskttänkandehos
barn och unga samt relevanta företagsmiljöer
utveckla sin förmåga att positionerasig på den globala marknaden
prioriteraarbetetmed mångfald och ett inkluderandearbetslivdäralla haren
plats/uppgift

Indikatorer*
- Branschbalanser*

- Mångfald

Samproduktiort i regionen - Västerås en regional motor i ledartröja
l en framtidastörreregion kommer det krävasregionala ledare.Västeråshargoda
förutsättningaratt varaen sådan. Med en långoch god erfarenhetav att samprodueera,
att utveckla dialogen med näringslivet i de strategiskautveeklingsfrågornainnebäratt
Västeråskan tydliggöra sin regionala roll, sitt ansvaroch sitt ledarskap.

Näringslivet kännerhäringa administrativagränser.Föratt kunnaerbjudanäringslivet
bästamöjliga förutsättningar'och samtidigt breddastadens erbjudandebehöver staden
utveckla arbetetöver de kommunalagränsernaoch ta ledningen.

Därför'ska Västerås stad:
0 ta fram en parlnerskapsstrategi som tydliggör varför och på vilket sätt staden

samprodtreerar'med andra parter. Utgångspunkten för partnerskapsavtal är en
affärsmässigrelation i syfte att Lippnåvissa mållsyften och därstaden inte ären
passiv bidragsgivare

0 ta initiativ till bildande av gynnsammamiljöer för både etableradeoch nya
branscherlkunskapsområdenlföretagsformcr'

0 ha ett långsiktigt engagemang inom identifieradestyrkeområdenoch intaen
strategiskposition inom dessa bådanationelltoch internationellt

o ta initiativtill att utveckla ett regionalt samarbetemed inriktningpå
näringslivs- och tillväxtfrågor

Indiimiorer
— Platsvarumärketsstyrka
- Pendling
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