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Sammanfattning
År 2022är Västeråsenkunskaps-och innovationsnodmedhögattraktionskraft.
Stadensambitioner inom näringslivsutvecklingenkansammanfattasmedlöljande:

I Västeråsstaderbjuderalltid bästamöjliga mötedärömsesidigrespektråderför
varandrasuppdrag.

0 Västerås är känt för sitt initiativrika näringslivsarbete.
o Västeråshargod tillgång på efterfrågadelokaler ochen hög planberedskapför

mark för näringsverksamheti bra lägen.
0 Västeråsär en ort därnäringslivetsbehovav kompetensoch Litbildninggår i

samklang.
o Västeråsär en ort medhög innovativ förmågaoch ett entreprenöriellt

förhållningssättmed livskraftiga miljöer sommöter morgondagensnäringsliv.
0 Västeråsär en tillgänglig ort för människor,varor och datamedsäkraoch

tillförlitliga system.
0 Västeråsharett framgångsrikt,diversifreratoch långsiktigt hållbart näringsliv

där mångfaldär entillgång.
0 Västeråsharen ledanderoll -Västeråsär och uppfattassomdensjälvskrivna

motorn och ledareni regionenmedtydliga styrkeområden.

Det är Västeråsstadstrppfattnittgatt allt dettasammantagetbidrar till denönskvärda
utvecklingenoch gynnarett gott näringslivskliinat.

Inledning
Näringslivsprogramtnet[uttryckerVästeråsstadsvilja ochambitionervadgäller
näringslivsutvecklingeni kommunen.Programmet'årñamtageti dialog med
näringslivetsföreträdareoch beslutatav kommunfullmäktige.

Näringslivprogrammetär ett av stadenövergripandestyrdokumentoch omfattarhela
Västeråsstadskoncern.Programmetär giltigt över sexår (2017-2022) ochtar sin
utgångspunkti stadensvision. Med Litgångspunktfrån programmetkommerenårlig
Irancifirvgspiaav,somgäller helakoncernen,att tas fram av Stadsledningskontoret.
Nämnderoch styrelserska,utifrån sinaLippdrag,omsättahandlingsplaneni sinaårliga
verksamhetsplaner samt följa upp och redovisa uppnådda resultat av sina insatser.
ProcessansvarigapåStadsledningskontoretharansvaratt sammanställaen årlig
uppfrbljningav programmetoch dessindikatorer.Dennaföljs sedanuppav
kommunstyrelsen,koneernledningsgruppen,näringslivsrådetochvid externtpublikt
möte.

Programmetförhåller sig äventill andrastyrdokumentpä internationell,nationell och
regionalnivå och övriga kommunalastyrdokument:FNsglobala mål, EU 2020,ÖMS.
Affärsplan Västmanland,Vision 2026,Översiktplan,Programför
trafrkslagsövergripandeinfrastruktur för gods,Bostadsförsörjningsprogram,
Jämställdhetsprogrant och Folkhälsoprogram med mera.

Ett gott rtäringslivsklimatär inget somen kommunensidigt kanta ansvarför. Föratt
kunna uppnå näringslivprograntmets ambitioner och mål måste Västerås stad
tillsammans med rtärmgslivet, näringslivets och irmovationssystemcts aktörer samt
Litbildningsanordnareta ett gentensamtansvarutifrån sinarespektiveroller.

3



Näringslivsprogram lll

Målbild 2022 -Västerås är en kunskaps- och
innovationsnod med hög attraktionskraft
Det övergripandemåletmedVästeråsstadsnäringslivsarbeteär att bidra till och ge
förutsättningarför en långsiktigt hållbar utveckling för deföretagsomfinns i Västerås.
Stadenskaocksåunderstödjalnöjligheten för nya företagatt startaochattraheranya
verksamheter'till regionen.l dettasträvarVästeråsstadmot ett änmer diversiñerat
näringsliv, ett näringsliv somär kunskapsintensivt,sombyggerpå produkt- och
tjänsteförnyelseoch medhög innovativ förmågaoch kapacitet.

Fokuseradeoch tydliga satsningarsomgerFörutsättningarför ett kunskapsintensivtoch
innovationskraftigtnäringsliv innebärinteatt andranäringsgrenarmissgynnas,
tvärtom. Starkadragaresomattraherarkapital och välutbildadarbetskraftochtalanger
ger förutsättningarför andrasektorer.Delsökar efterfråganpåunderleverantörer'och
tjänstesektorn,dels innebärökad lönesununaatt förutsättningarför service,handeloch
besöksnäringenatt utvecklasökar. Därtill kommeratt efterñåganpå lokaler och
bostäderökar, vilket gynnat'bygg- och fastighetsmarkttaden.Denökanderörligheten
av människor,varor och tjänsterskaparförutsättningarför transport-och
logistiksektorn. Dettager ocksåmöjligheter för nya företagsformer,
samhällsentreprenöreroch icke-traditionellt näringsliv att utvecklas.Stadenblir
därmedmindre ensidigtberoendeav eneller ett fåtal företageller branscheroch
minskardärmedsin sårbarhet.

Beroendeförhållaztdetmellanenorts utveckling och det lokala näringslivetsär tydligt.
Framgångsrikaorter skaparsamarbetsformerdär manutifrån sinaolika utgångspunkter
och roller arbetarmot en gemensamlnålbild.

Påen övergripandenivå kan dennanäringslivsutvecklingbeskrivasutifrån två
övergripande parametrar:

- Lönesuntmeutvecklingen hos dagbefolkningcn i kommunen
- Sysselsättningsntvecklingen i kommunen

Åtta prioriterade fokusområden
Baseratpå Västeråsvision och denmålbild sombeskrivitsovan,dvs.engod
lönesumme-och sysselsättningsutvecklinglyfts åtta fokusområdentiam. Områdenaär
identifieradeutifrån att devar ochen bidrar till målbildenoch att det inom området
föreligger ett utvecklingsbehov.För att nåmålbildertkommerVästeråsstadatt
Litveckladetgemensammaarbetetinom dessafokusområden:

l. Service och myndighetsutövandc
2. Ett initiativrikt näringslivsarbete
3. Markberedskapoch fysisk planering
4. klompetensförsörjning
5. Innovationoch entreprenörskap
6. Infrastruktur och tillgänglighet
7. Ett näringsliv i förvandling
8. Samprodttktior]i regionen

Varje fokusområdeföljs av någraindikatorersomindikeraråt vilket håll området
Lltvecklas.Konkreta målnivåer'samtåtgärderför respektivefokusområdeangesi de
årliga handlingsplanerna.
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Service och myndighetsutövande -
Västerås erbjuder alltid bästa möjliga möte
Ett område som staden har full rådighet över är organisationens egen service och
myiidighetsutövning. ”Bästa möjliga möte” är en ledstjärna för alla som jobbar i den
kommunala koncernen. Gott bemötande, rättsäker hantering, effektiv handläggning och
rätt kompetens år viktiga områden där staden kontinuerligt mäter företagens nöjdhet.
Tillgänglighet och information är andra parametrar. Myndighetsområdena som mäts är
bygglov, miljö, serveringstillstånd, brand och markupplåtelse.

För att erbjuda bästa möjliga service är det viktigt att Västerås stad är närvarande och
tillgängliga där kunden finns. Därför bör det tinnas likvärdiga möjligheter via internet
som det gör i det fysiska mötet. Staden ska utveckla möjligheten för digitala tjänster för
att på sikt uppnå målet om en 24-tiinmarsniyndighet. Att erbjuda servicedeklarationer
är ett viktigt medel för att uppnå ökad kundnöjdhet.

Via Västerås stads lotsfunktion ska mötet mellan staden och kunden/företagaren bli
smidigare och effektivare. Tillsammans med berörda förvaltningar samordnar lotsen ett
företags kontakter vid ett etablerings-, expansions- eller utvecklingsärende.

De stora kontaktytorna mellan staden och näringslivet sker primärt inom
samhällsbyggnadsområdet och de myndighetsutövande verksamheterna men också
med utbildningssektorn inte minst utifrån kompetensförsörjningsperspektivet. En
grundmurad förståelse för näringslivets villkor i den kommunala organisationen är lika
viktig som näringslivets förståelse för tjänstenrannens roll och ansvar. Ömsesidig
respekt ger bästa förutsättningar for en hållbar relation.

Därför ska Västerås stad:
o utveckla digitala tjänster för att på sikt Lippnåmålet om en 24-timtnars

myndighet
0 erbjuda servicedeklarationer för att uppnå ökad kundnöidhet
o inrätta en lotsfunktion som Linderlättai-kontakten nrellan företagaren och staden

och myndighetsutövningen
t uppträda/agera som Q organisation där den enskilde

tjänstemarmen/handläggaren känner ansvar för kunden genom hela ärendets
gång

Indikatorer'
- NKI värde
- Svcnskt näringslivs ranking

Ett initiativrikt näringslivsarbete -
Västerås attraherar verksamheter från hela världen
Staden ska aktivt arbeta för att attrahera, behålla och stötta företag, myndigheter och
andra organisationer.

Västerås stad kommer att stärka och intensifiera den uppsökande verksamheten och
söka upp företag som bidrar till stadens målbild. Viktiga verksamheter är också statliga
myndigheter och andra offentliga verksamheter, särskilt utifrån ambitionen att stärka
Västerås position i en kommande storregion.

Ett initiativrikt näringslivsarbete innebär att Västerås stad tar täten i 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
stadens näringsliv gör också att staden kan ta initiativ till utvecklingsprojekt och

5



Näringslivsprogram f.

samarbeten.Klusterbildningar. näringslivsstödjare,företagarsorganisationer,nätverkär
alla samarbetspartners och verktyg i stadens verktygslåda.

För att bli framgångsrikai denglobalakonkurrensenmedandrastäderoch regioner,
måsteVästeråsstadarbetasystematisktoch aktivt samarbetamedStockholmBusiness
Alliance och BusinessSwedensotnagerarglobalt.

Internationelltägdaföretaghar ofta sina företagsledningen'långt från verksamheteni
Västerås,vilket innebäratt beslutsomkanha stor inverkanpåorten fattaslångtbort.
Därför måsterutiner för dialog och informationsutbytemeddessautvecklas.
Fördelarnamedatt bedrivaverksamheti Västeråsoch Sverigeskapåtalasochvara
kändahos beslutsfattarnai företagsomharstor påverkanpåortensLitvecklittg.

Därför ska Västerås stad:
0 utvecklaoch paketeraerbjudandenför utvaldaföretag/branschersombidrar till

stadensmålbild
0 haenväl kändprocessför etableringardär roller och ansvarär klargjordaoch

tydliga leveranslöften
0 haett aktivt samarbetemedorganisationersomarbetarmed lnward

lnvestments,internationellainvesteringartill Sverige
0 Lttvecklametoderoch arbetssättfor att haregelbundenkontakt med

internationelltägdaföretag,s.k. After care

Indikatorer'
- Antal uppsökandekontakter
- Antal företagsetableringar

Stadens markberedskap och fysiska planering -
I Västerås finns bra lokaler i bra lägen och marktillgången är god
Västerås är en attraktiv ort för etableringar av olika slag. Störst är efterfrågan på tomter
medgodaskyltlägen,närastoratrafikleder samtstora,lättåtkomligatomter för Lex.
logistikföretagoch datahallar.Småtomter (l 000-2 000 kvm) är ävendeefterfrågade
'föratt kompletteraområdenmedtill exempeldrivmedelsstationeroch
snabbmatskedj or.

Idaghar stadenframförallt brist påstörreområdenför nyetableringav verksamheter.
Stadenharävenett stort behovav ersättningsmarkför befintliga verksamheter.
Efterfråganpåkontorslokaleri pendlingsnäralägenkommeratt öka inom de närmaste
åren.Påsammasättkommerefterfråganpålokaler för'ortstjänster'att öka,dådetärjust
inom dennasektorsomdet skerentydlig ökning antal företagoch anställda.

l stadensöversiktsplanframgåratt tillgång till markoch lokaler för bådeetableradeoch
nytillkomna företagär enviktig förutsättningför näringslivetsLttvecklingoch
expansion.Storvikt läggsvid kreativamiljöer, möjligheteratt hyra lokaler meden
blandningav storaoch småföretagmedgodakommunikationerinom stadenoch med
omvärlden.

Därför ska Västerås stad:
0 säkerställamarktillgångenfor bådeytkrävandeoch mindreverksamheter
0 identifierafinventeralägensomär särskilt lämpadeför verksamhetersom

kräverhög och säkertillgång påelkraft
ta ñatn nya marklägendär skyltläge kanerbjudas
säkerställaCitynäraverksamhetsområdenför serviceföretag
bidra till att fler attraktiva kontorslokaler i pendlingsnära lägen byggs
planeraför handel,restaurangoch kafé samtandraverksamhetslokalei*närnya
områdenutvecklas

C
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Indikatorer
- Lägstanivå (industri, hartdelsytor,detaljplaneradmark)
- Kontor i A—,B—och C-läge

Kompetensförsörjning -
Västerås har en god matchning på arbetsmarknaden
Företagoch arbetsgivarei Västeråskonkurrerar'alltmer påenglobal
kompctensmarkrtad.För näringslivetoch andraarbetsgivareär kompetensförsörjning
en förutsättning för överlevnad och tillväxt, oberoende av om de verkar lokalt,
regionalt, nationellt eller internationellt.

Västeråsharen tudeladarbetsmarknad-meden relativt högandel långtidsarbetslösa
samtidigt somdet råder'brist påarbetskraftinom mer kvalificeradeyrken.

En förutsättningför att mötakompetensLitmaningenär samverkanmellan samhällets
aktörer (staden, utbildningsväsendet, civilsamltället, näringslivet) för att kunna höja
kunskaps-och kompetensnivåni helautbildningssystemetochdärmedklara dens.k.
matchningen.

'fillgång till utbildning påalla nivåerär enviktig faktor för denframtida
kompetensförsörjningen~ härspelarsärskilt yrkestrtbildningar,
yrkeshögskoleutbildningaroch högskoleutbildningar'enavgöranderoll.

Västeråsbehöverävenlångsiktigt säkratillgångenpå spetskompetens-härspelar
Mälardalenshögskolaenviktig roll.

Precissomdet finns en regionalfunktionell arbetsmarknadär regionenlikasåen
talang/kontpetensmarknadför'Västeråsföretagatt rekryteraochattraherakompetenser.

Därför' ska Västerås stad
0 säkerställaatt elever i grnnd-och gymnasieskolagesbra information/kunskap

om möjligheternapåarbetsmarknadensåatt dekan göraaktiva och medvetna
val

0 säkerställa att miljöer tinnslskapas som möjliggör möten mellan skola-
näringsliv för'ömsesidigtutbyte

0 aktivt medverkatill att relevantautbildningar'somarbetslivet
efterfrågar/behöver'skapaspå alla nivåer

0 bidra till att ökaanställningsbarhetenhosgrupperpåarbetsmarknadensomhar
låg konkurrenskraft

0 utveckla metoder för s.k. talangrekrytering
0 fortsatt verka för engod utvecklingav Mälardalenshögskola

fncfrkaroarer'
- Utbildningsnivå (tre år eftergymnasial)
- Arbetslöshet
- Sysselsåttningsgrad

Innovation och entreprenörskap -
I Västerås föds innovationer och entreprenörer samlas
lnnovations-och entreprenörskapsklimatetpåenort gynnarbådeinnovationskraften
och nyföretagandei alla dessformer. Ett sådantklimat uppstårinte av sig självt- det
krävsatt stadenssatsningar'och investeringarinom dettaområdeär'långsiktigaoch
uthålliga. Att aktivt arbetamedökat entreprenörskaphandlartill stor del om att främja
ett förhållningssättoch en kultur.

Västerås kommer både prioritera arbetet med innovationer med teknikhöjd och att
utveckladet generellaentreprenörskapet.Oppna,tillgängliga och inkluderande
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mötesplatser och innovativa miljöer är viktiga verktyg för att ge förutsättningar för
idébärare att testaoch utveckla sina idéer.

l Västerås ska även nya typer av entreprenörskap understödjas, som exempelvis
samhällsentreprenörskap, men även företag som bygger påhelt nya affársmodeller.

Stimulans till nyföretagande sker framför allt genom de företagsstödjande
organisationerna. Här bidrar stadenmed kunskap om företags- och branschtillväxt
m.m. Ett viktigt ställningstagande är att bidra till goda fysiska miljöer där blivande
entreprenörerfår goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Därför ska Västerås stad:
o lägga vikt vid att barnoch unga stimuleras till entreprenöriellt

tänkande/agerande och får möjlighet att pröva sin företagsamhet
0 bidratill att mötesplatseroch innovativamiljöer skapas
o fortsätta samarbetalångsiktigt medde livskraftiga klusterinitiativ som finns

och främja ñamväxten av nya då förutsättningar finns
o säkerställa att ett högkvalitativt stödsystem kan erbjudas till alla idébärare

Indikatorer
- Nyföretagande/l 000 invånare
- Överlevnadsgrad
- Företagsanrhet (Svenskt näringsliv)

Hög och tillförlitlig tillgänglighet-
Västerås är en nod med rätt planerad infrastruktur
En orts tillgänglighet bygger på hög kapacitet och tillförlitlighet i såväl
trafikinfrastrukttrr, dvsjärnväg, väg, sjöfart och flygtralik, som övrig infrastruktur,
som elförsörjning, vatten, VA och lT-infrastrtrkttrr.

Med tillgång till alla fyra transportslagen-väg, järnväg, sjöfart och flyg-kan
Västerås klara av den framtida utmaningen att hanteraökadegodstransporter' och nåen
hållbar och effektiv hantering, men då behöver hela transportsystemets sammanlagda
kapacitetanvändas. När det gäller persontrafikenbör satsningar påjärnvägen fortsätta.
Restiderna i regionen behöver kortas för att därigenomutvidga
arbetsmarknadsrcgionen.

Även tillgängligheten lokalt är viktig för näringslivets trtveckling. Såvälen väl
fungerande och utbyggd kollektivtrafik somväl utbyggda och underhållnacykelbanor
säkerställer tillgängligheten på ett hållbart sätt

Västerås har engod position när det gäller tillgång till bredbandinom tätorten,däremot
behöverlTfbrcdbandstillgångenstärkas trtanför'tätorten.

Därför ska Västerås stad:

0 fortsätta satsa på hamnen och flygplatsen för ett internationellt
orienteratlinriktat näringsliv

0 arbetaför att restidenpåjärnväg kortas och att antalet arbetsplatser som kan
nåsinom 60 min ökar avsevärt

0 planera och arbetaför att flertalet arbetsplatser i kommunen ska kunna nåsmed
cykel ochfeller kollektivtrafik

0 fortsätta bygga ut [T-infrastrukturen, särskilt utanför' tätorten

Indikatorer
- Antal arbetsplatser som nås inom 60 minuter' (lokalt och regionalt)
- lTfbredband (täckning och snabbhet)
- Flödetav varor och (tjänster) gods
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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 31december 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 har satt upp.

Salakommun ser många positiva delar i förslaget till näringslivsprogratn för
Västerås stad. Det är bra att man tydliggör vikten av att restiderna i regionen kortas
så att arbetsmarknadsregionen kan utvidgas. Infrastrukturens utveckling är av stor
vikt för att möjliggöra tillgång till Litbildning ocharbetsplatseröver 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 "Samproduktion i regionen mVästerås en regional motor i
ledartröja" beskrivs den roll som man vill att Västerås ska spela på regional nivå.
Salakommun menar dock att indikatorerna behöver utvecklas för att tydligare
kunna mäta regionens utveckling och Västerås samspel med övriga regionala och
lokala aktörer.

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

Jenny Nolhage

Kommunchef


