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Programmets mål och struktur 
Detta näringslivsprogram är skrivet inom ramen för Utvecklingscentrum, som bygger på ett 
samarbete mellan företagsorganisationer, kommun och större företag. Syftet med programmet 
är att konkretisera vilka områden vi tillsammans vill satsa på att utveckla och att få bra utfall 
av insatserna genom att samordna dem. Exempel på mål är ytterligare fler jobb, stabilare 
företag och förbättrat företagsklimat, se nästa sida 

Programmet är fastställt i kommunfullmäktige 2014-11-24 och gäller till och med 2018. 

Struktur 

Programmet är uppdelat i kapitel med underrubriker som så långt som möjligt liknar varandra 
för att det skall bli lätt att hitta den information man söker. I kapitlet om Business Region 
Örebro, BRO, finns inslag som samtliga BRO-kommuner kommer att samarbeta kring för att 
kunna nå gemensamma resultat på regional nivå. 

Direkt efter denna inledning följer de konkreta insatsområden som näringslivsarbetet kommer 
att utgå ifrån. Därefter kommer att avsnitt om frågor som inte har sin hemvist i 
näringslivsprogrammet, men ändå har bäring på företagen. I slutet finns en sammanfattning av 
andra dokument som arbetet måste förhålla sig till och allra sist konkreta mål för arbetet. 

Programmets roll 

Programmet är styrande för Askersunds kommuns och Utvecklingscentrums arbete med 
näringslivsfrågor medan det är vägledande för kommunens gemensamma nämnder, 
exempelvis Sydnärkes Miljöförvaltning och Sydnärkes Byggförvaltning.  
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Konkreta mål 
Under perioden 2015-2018 skall vi nå och bibehålla följande mål: 

• Antalet nystartade företag per 1000 invånare skall vara över 8,5.  
Värdet för 2013 är 7,6. Rikssnittet är 10,5 och snittet för Örebro län är 7,5. 

• Vi skall nå plats 60 i Svenskt Näringslivs rankning av lokalt företagsklimat och totalt 
sett vara en av de två bästa kommunerna i länet. 2014 års placering är 86. 

• Totalt NKI i undersökningen ”Insikt” skall vara lägst 77. 
Värdet för Askersund 2013 är 75. Snittet för riket är 67. 

• Inget myndighetsområdes eller serviceområdes NKI i undersökningen ”Insikt” skall 
vara lägre än 72. Lägsta värdet för Askersund 2013 är 64 

• Andelen öppet arbetslösa skall vara bland de två lägsta i länet och lägre än riket 

• Andelen öppet arbetslösa unga skall vara bland de två lägsta i länet och lägre än riket 

• Branschbredden i kommunen skall 2018 vara högre än den var 2014.  
Bra mått på branschbredd skall tas fram. 

• Antalet företagsförekomster i kommunen skall vara högre än 800. 
Antalet 2012 var 760. 

• Antalet arbetstillfällen i kommunen skall öka till 4200.  
Värdet för 2012 var 4060. År 2000 var värdet 3623. 

På kommande sidor följer de insatsområden som syftar till att nå målen. 
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Information och dialog 

Information 
Vi skiljer på information som aktivt sprids och på den som företagaren själv söker.  

Spridning av nyheter och information 

Aktiv spridning av information skall ske via ett elektroniskt nyhetsbrev. Det skall ha en tydlig 
identitet och ett begripligt namn för att inte drunkna i annan information. Nyhetsbrevet skall 
skickas av Utvecklingscentrum till medlemmar i samarbetsorganisationerna samt de 
företagare och andra intresserade som anmäler sig till registret för utskick. Nyhetsbrevet 
utformas så att det enkelt kan skrivas ut och anslås. 

Informationen skall även i lämpliga fall publiceras på näringslivsdelen av kommunens 
webbplats. 

Inför företagararrangemang används även grupp-SMS för att sprida information.  

Samtliga kanaler för informationsspridning skall vara kostnadsfria för mottagaren. 

Under programperioden skall Utvecklingscentrums närvaro i sociala media diskuteras och 
planeras för att så snart som möjligt hitta rätt nivå på engagemanget.  
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Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Planera och starta en elektronisk kanal för informationsspridning 

• Planera och starta närvaro i sociala media 

Sökbar information 

Kommunal information som är viktig att nå för företagare skall finnas på näringslivsdelen av 
kommunens webbplats. Kommunen skall hela tiden arbeta för att underlätta ansöknings-
förfaranden och liknande genom att erbjuda e-tjänster. Det skall också vara lätt att nå 
handläggare för dialog om aktuella ärenden. I de fall där företagare vill söka information om 
till exempel finansiering eller liknande skall webbplatsen innehålla länkar så att det är lätt att 
komma vidare till andra webbplatser, där den aktuella informationen finns. Kommunens 
webbplats skall i så liten mån som möjligt innehålla andra parters information, utan i stället 
nyttja länkar. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Utveckla näringslivsdelen av kommunens webbplats 

• Utveckla e-tjänster för företagare 

• Utveckla webbplatsens sök- och länkfunktioner 

• Tillgängliggör faktablad om t.ex. företagande, arbetskraft, pendling och liknande. 

Mötesplatser  
En förutsättning för fungerande nätverk och smidighet i kontakten företag sinsemellan eller 
mellan företag och kommun är att människor möts. Allra helst bör de träffas innan de har ett 
egentligt ärende att prata om. Arrangör för mötesplatserna kan till exempel vara Utvecklings-
centrum, en kommunal förvaltning, företagarorganisationer eller enskilda företag. När ett 
arrangemang med företagare som huvudmålgrupp genomförs bör arrangören meddela 
Utvecklingscentrum detta så att det kan anslås på den gemensamma arrangemangskalendern 
på näringslivsdelen av kommunens webbplats och publiceras i nyhetsbrevet. Sedan 
marknadsför arrangören givetvis arrangemanget själv också.  

Exempel på arrangemang som kan genomföras: 

• Frukostmöten med program 

• Mer informella möten som pubkvällar eller liknande i avspänd miljö 

• Idrottsevenemang som företagsgolf eller liknande 

• Studieresor 

• Företagsbesök 

• Öppet hus-aktviteter på företag 

• Politiker- och tjänstemannabesök på företag 

• Rundturer med buss mellan ett antal företag under en dag 

• Gemensam utställning på mässor 

• Workshops och utbildningar om specifika ämnen 
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Samspel 

Företagsklimat 
Med näringslivsarbete menas allt som görs där företags förutsättningar påverkas. Exempel 
kan vara myndighetsutövning, arbete med planläggning av mark, insamling och tillgänglig-
görande av information, rådgivning, uthyrning av företagslokaler, arbete med infrastruktur-
frågor, kompetensförsörjning, byggande av nätverk, marknadsföring, skapande av mötes-
platser och mycket mer. 

Samtidigt måste förstås gällande lagar följas. Det är farligt att jämställa ett gott företagsklimat 
med en inställning att företagare alltid skall få sin vilja igenom. Nyckeln är att skapa ett 
klimat där alla hjälps åt för att hitta en bra gemensam lösning och ”göra varandra bra”. 

När vi påbörjade arbetet med företagsklimat i slutet av 1990-talet hade stämningen mellan 
kommun och företag varit mycket ansträngd, men alla inblandade var eniga om att 
tillsammans förbättra situationen. Nu har vi nått en bra bit på vägen och måste ställa om 
angreppssättet från att lösa stora konflikthärdar till att hitta ytterligare förbättringspotential i 
frågor där vi redan har nått framgång.  

De verktyg vi använder för att följa utvecklingen och utvärdera våra insatser är Svenskt 
Näringslivs företagsklimatmätning och Sveriges Kommuner och Landstings undersökning 
”Insikt” där företagare som haft myndighetsärenden hos kommunen tillfrågas om sin syn på 
handläggningen. 



9 

Båda dessa mätinstrument är vid sidan av direkta signaler från företagare bra utgångspunkter 
för riktade insatser. Vissa ämnesområden kräver insatser i dialogform. Exempel på ett sådant 
område kan vara upphandling, där utbildningar och diskussioner mellan kommun och företag 
kan vara lämpliga verktyg. Andra är inre angelägenheter hos kommunen, där en viss hand-
läggningsrutin behöver förbättras eller förklaras. En annan fråga som kan beröras när det 
gäller företagsklimat är vilka bilder som företagare, tjänstemän eller politiker sprider om 
varandra. En grundförutsättning för ett gott företagsklimat är kunskap om varandras situation 
och respekt för att alla behövs i samhällsbygget. 

Exempel på ämnesområden att fokusera på i arbetet med företagsklimat kan vara: 

• Utbyte mellan respektive grupper om företagares respektive offentlig verksamhets 
förutsättningar 

• Upphandlingskompetens både hos inköpare och leverantörer 

• Internt förändringsarbete för att förenkla och förtydliga kommunens processer 

• Se över kommunens delegationsordning för att undvika onödig handläggningstid 

• Tydlighet i beslutsvägar så att företagaren vet i vilket skede ett ärende befinner sig och 
när svar är att vänta 

• Fler möten mellan företagare, politiker och tjänstemän 

Lokala företagarnätverk 
Askersund i Centrum 

Förening för företag som är intresserade av Askersunds centrums utveckling med betoning på 
handel. En av kommunens turistassistenter har som 25 % av sin tjänst uppdraget som 
centrumledare för föreningen. Föreningen finns i Utvecklingscentrums styrgrupp. 

Företagarna 

Organisationen Företagarna finns på riks-, regional och lokal nivå. Företagarna i Askersund är 
lokalföreningen med god anslutningsgrad och livaktig verksamhet. Föreningen finns 
representerad i Utvecklingscentrums styrgrupp. 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF 

LRF finns på riks-, regional och lokal nivå. LRF har två avdelningar i Askersunds kommun, 
vilka samverkar i en kommungrupp. Denna finns representerad i Utvecklingscentrums 
styrgrupp. 

Åsbro Näringsliv 

Åsbro Intresseförenings avdelning för näringslivsarbete. Nätverket har många medlemmar 
och arrangerar bland annat välbesökta frukostmöten. 

Norra Vätterns bild- och formkonstnärer 

En förening för konstnärer och konsthantverkare kring norra Vättern, av vilka många driver 
sin verksamhet som företag. 
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Investering och etablering  

Finansiering 
Finansieringsfrågan är ofta avgörande när ett företag står inför en investering. För att på bästa 
sätt skapa en bra helhetslösning för företaget krävs en god överblick över de möjligheter som 
finns. Utvecklingscentrum har därför sedan många år en finansieringsgrupp bestående av 
representanter för banker, Nyföretagarcentrum, ALMI Företagspartner, Länsstyrelsen 
Coompanion och tidvis andra aktörer i finansieringssystemet. Gruppen träffas en gång per 
termin i syfte att bygga nätverk och byta information om finansieringsmöjligheter. Gruppen 
pratar givetvis aldrig om konkreta ärenden. 

Utvecklingscentrums roll i finansieringsfrågor skall vara att: 

• Ge råd om finansieringslösningar och skapa kontakt mellan företagare och aktörerna 
ovan eller andra intressanta alternativ 

• Stödja företagaren i arbete med ansökningar om stöd eller finansiering 

• Synliggöra finansieringsalternativ, till exempel via näringslivsdelen på kommunens 
webbplats 

• Sammankalla finansieringsgruppen 
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Nyföretagande 
Askersunds kommun ligger något under rikssnittet avseende antal företagsstarter ställt mot 
antal invånare. Detta trots att vår befolkning generellt är mer företagsamma än rikssnitt enligt 
Svenskt näringslivs definition. Detta kan innebära att det finns en potential för nyföretagande.  

Utvecklingscentrum och Nyföretagarcentrum Sydnärke kompletterar varandra i rådgivningen 
till personer som står i färd med att starta företag. BRO har nyföretagande som ett av sina 
insatsområden och arbetar för ett samarbete mellan länets nyföretagarcentra. Gemensam 
marknadsföring torde vara en av de mest effektiva insatserna som kan göras för att skapa 
större intresse för och stabilitet i nyföretagandet. 

Under programperioden bör näringslivets engagemang i Nyföretagarcentrum Sydnärke öka, 
då verksamheten bygger på att minst 50 % av finansieringen av verksamheten kommer från 
privat sektor. 

Utvecklingscentrums roll i nyföretagande är: 

• Mark och lokaler 

• Finansiering 

• Kontakter med beslutsfattare, lokala företag och andra samarbetspartners 

• Hänvisning till rådgivare inom specialområden 

• Bevakning av branscher där statistik visar att det borde finnas plats för fler aktörer 

Nyföretagarcentrums roll är: 

• Skapande av hög överlevnadsgrad bland nya företag, snarare än många nystarter 

• Rådgivning kring de ”tekniska frågorna” kring att starta företag, som budget, val av 
bolagsform, skatter, försäkringar och liknande 

• Bollplank i budget- och marknadsplanarbete 

• Starta eget-utbildningar eller seminarieserier 

• Mentorprogram med mentorer och adepter (även ALMI företagspartner) 

Lokal produktion 
Lokala företag har ofta möjlighet att gå framåt i förädlingskedjan och på så sätt få bättre 
avkastning på insatt arbete och kapital. Lokalproducerade varor ger också minskade utsläpp 
av transporter och ger dessutom en stolthet och identitet i bygden.  

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Aktiviteter för ökat intresse för lokal förädling 

• Aktiviteter för ökat intresse för försäljning och inköp av lokalproducerade varor 

• Se över möjligheten att beakta lokala aspekter vid offentlig upphandling 



12 

Etableringar 
Arbetet med etableringar, det vill säga verksamhet som redan finns på annan plats men vill 
nyöppna i eller flytta till kommunen, kan delas in i två delar. Det uppsökande arbetet och de 
etableringar som själva tar kontakt för att komma till vår kommun. Oavsett vilket, arbetar vi 
med etableringsgrupper för att underlätta för företaget. Deltagarna i en sådan grupp är unikt 
sammansatta i varje projekt. Exempel på deltagare kan, förutom företaget, vara fastighets-
ägare, Arbetsförmedling, bank, ALMI Företagspartner eller en lokal samarbetspartner. 
Utvecklingscentrum är normalt sammankallande i gruppen. 

Uppsökande arbete 

Detta sker till största del inom ramen för BRO, genom gemensam marknadsföring och 
kopplingen till Business Sweden. Visst uppsökande arbete kan också ske tillsammans med 
lokala företag som har kontakter med verksamheter som vi gemensamt kan bearbeta för 
etablering. 

Förfrågningar 

När vi får en förfrågan om möjlighet till nyetablering skall vi verka för att skyndsamt träffa 
företaget, helst på plats i vår kommun, och presentera lämpliga etableringsplatser och en bra 
helhetslösning, kanske genom bildandet av en etableringsgrupp. När ett lokalt företag vill 
göra en större satsning kan delar av samma metodik användas som vid nyetablering. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Deltagande i BRO:s marknadsföringsinsatser för etableringar i regionen 

• Arbeta tillsammans med lokala företag och fastighetsägare för att gemensamt locka 
etableringar 

• Skapa framförhållning för att snabbt kunna presentera ett bra etableringserbjudande 

• Hålla potentiella medlemmar i etableringsgrupper medvetna om metodik och uppdrag 

I samband med diskussioner om planläggning av industrimark måste lyhörda diskussioner 
föras med markägare så att inte ett behov kväver ett annat. En åker är de gröna näringarnas 
industrimark! 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Detaljplanering av mer industrimark, framför allt nära Rv 50 i Askersund och Åsbro 

• Inköp av strategiskt viktiga markområden 

• Exploatering av planlagd mark så att vi har god framförhållning vid förfrågningar 
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Mark och lokaler 
Lokaler och mark är en av grundförutsättningarna för utvecklingen av företagandet.  

Lokaler 

Utvecklingscentrum kan genom samarbetet inom BRO erbjuda alla aktörer som har 
industrimark eller en ledig lokal att synas på www.objektvision.se Detta gör lokalerna enkelt 
sökbara via vår webbplats och direkt via objektvision. 

När ett företag söker lokaler eller mark presenteras allt som finns att erbjuda oavsett ägare. 
Utvecklingscentrum prioriterar alltså inte kommunalt ägda lokaler framför privata. Det är 
kundens behov som helt och hållet styr. 

Askersunds kommuns helägda bolag Askersunds Industrifastigheter AB är ett verktyg i 
näringslivsutvecklingen, genom att vi kan erbjuda lokaler för den som av en eller annan 
anledning inte kan eller vill bygga i egen regi. Genom hyresavtal eller hyrköpslösningar kan 
företag som vill verka i kommunen komma i åtnjutande av mycket bra lösningar. Vi har under 
senare år flera exempel på företag som har haft en mycket bra utveckling tack vare denna 
möjlighet. Privata aktörer marknadsförs givetvis parallellt med kommunens bolags lokaler. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Framtagande av exempel på industrifastigheter med indikativa kostnadsberäkningar 

• Visningar av lokaler när företag har satsat på ny- eller utbyggnad för att väcka intresse 
hos andra trångbodda företagare 

• Aktiv insamling av uppgifter om lediga lokaler till Objektvision 

Industrimark 

Kommunen måste hela tiden arbeta för att ha god beredskap med attraktiv industrimark. Detta 
kan ses i flera steg. Beredskapen måste vara god såväl i fråga om exploaterad och byggklar 
mark som vad gäller detaljplanerad men inte exploaterad mark.  

• De närmaste åren bör vi prioritera att ta fram ny industrimark i närheten av orterna 
Askersund och Åsbro, i möjligaste mån med bra skyltläge mot riksväg 50. Viss 
beredskap finns idag, men vi ser en stor möjlighet att locka större logistikintensiva 
etableringar med vårt läge mitt i landet. Detta ställer krav på större industritomter med 
bra infrastrukturella kvaliteter. 
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Infrastruktur 

Väg och järnväg 
Riksväg 49 och 50 är att betrakta som pulsådror som går genom kommunen. Vägarna är hårt 
trafikerade och har en mycket stor andel tung trafik. Vi är mycket glada över de fenomenala 
satsningar som under de närmaste åren görs på vägarna. Under programperioden kommer 
sannolikt samtliga planerade projekt i kommunen att vara byggstartade. Stora satsningar görs 
också på järnvägen genom kommunen, även om de direkta effekterna inte blir lika tydliga 
som när det gäller vägarna. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Uppmärksammande och marknadsföring av de förbättringar som görs på vägarna 

• Bevakning av näringslivets intressen i samband med remissvar och resonemang med 
Trafikverket 

• Bevakning av de gröna näringarnas behov av att ta sig fram med stora maskiner vid 
etablering av mitt- och sidoräcken 



15 

  

Data och telefoni 
God kapacitet i data- och telefoninät är att betrakta som grundförutsättningar för företagande. 
Utbyggnaden av fiberoptiska nätverk på landsbygden har tagit fart på ett bra sätt och vår 
kommun ligger bra till i detta avseende. Dessvärre stämmer inte detta när det kommer till 
fiberutbyggnad på industriområden och mobiltelefonitäckning kring fler av våra mindre orter. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Arbete tillsammans med Länsstyrelsen (eller på sikt Region Örebro Län) kring 
utbyggnad av fiber till strategiskt viktiga industriområden.  

• Kontakter med mobiltelefonioperatörer för utbyggnad av mobiltelefoninätet (såväl 3G 
som 4G) så att detta fungerar i hela kommunen. Problem förekommer bland annat i 
trakterna kring Hammar, Snavlunda och längs väg 205 mot Laxå. Uppvaktningar bör 
göras tillsammans med företagare och byalag i de aktuella trakterna. 
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Handel och besöksnäring 

Handel 
Handeln i Askersunds kommun kan delas in i centrumhandel (Askersund) och 
landsbygdshandel. Arbetet med handeln skiljer sig åt beroende på vilken av dessa varianter vi 
talar om. 

Landsbygdshandel 

Landsbygdshandeln är viktig för att invånarnas vardag i de mindre tätorterna skall fungera. 
Trots detta har butikerna ibland svårt att attrahera kunderna. Kommunen stöttar tillsammans 
med Länsstyrelsen landsbygdshandeln med stöd för varudistribution och/eller transport av 
kunder till butiken. Vid programmets start finns landsbygdshandel i Åsbro, Rönnehytta och 
Åmmeberg. Visst utbud finns även på andra orter i form av utökad kioskverksamhet med 
mindre livsmedelssortiment. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Satsning på kompetenshöjning inom e-handel för butiksinnehavare 

• Aktiviteter för försäljning av lokalproducerade varor 
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Centrumhandel 

Handeln i Askersunds centrum har en god utveckling jämfört med många andra mindre orter. 
Detta till stor del tack vare en mycket bra sommarsäsong. Föreningen Askersund i Centrum 
har under ett antal år arbetat för gemensamma öppettider och gemensam marknadsföring, 
vilket är grundförutsättningar för en god exponering och tillgänglighet. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Satsning på kompetenshöjning inom e-handel för butiksinnehavare 

• Utveckling av Askersundskortet eller liknande lojalitetsskapande program 

• Arbete tillsammans med Sydnärkes byggförvaltning för gestaltning av staden, till 
exempel kring skyltprogram, belysningsprogram och andra gestaltningsåtgärder 

• Aktiviteter för försäljning av lokalproducerade varor 

• Ökade aktiviteter för att koppla samman handel och större evenemang 

Besöksnäring 
Besöksnäringen är den näring som lever på turister, dagbesökare och personer på tjänsteresa. 
Askersunds kommun driver en helårsöppen Turist- och evenemangsbyrå med ambitionen att 
tillsammans med besöksnäringen utveckla branschen och besöksmålen. Våra fyra starka rese-
anledningar är Norra Vätterns skärgård, Tiveden, staden Askersund och våra evenemang. Vid 
sidan av dessa finns en mängd besöksmål. För utvecklingen av besöksnäringen finns en 
turismstrategi, framtagen av turiststrategen i samarbete med representanter för företagen. Vi 
lämnar därför denna näringsgren i detta dokument och hänvisar till turismstrategin.  

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Utbildning i värdskap tillsammans med andra branscher än besöksnäringen 

• Utöka kopplingen mellan anläggningar inom besöksnäringen och våra större företag 
för till exempel representationsaktiviteter.  



18 

 
 

Branscher med egna behov 

Gröna näringar 
De gröna näringarna är starka i Askersunds kommun. Lantbruket är i högsta grad levande med 
stora strategiska investeringar och stort engagemang för framtiden. Askersunds kommun är 
för övrigt självförsörjande på mjölk. 

Kommunens struktur med en tredjedel av befolkningen boende i ren landsbygd visar på 
traditionen kring de gröna näringarna. Landskapet kännetecknas av bruten terräng med åkrar 
och skogsområden som avlöser varandra. Denna karaktär ställer stora krav på lantbrukarna 
samtidigt som näringen är en förutsättningen för att de öppna landskapen skall leva vidare. 

I samband med planläggning av mark för exploatering måste alla inblandade parter visa 
lyhördhet mot varandras visioner och behov för att hitta bra lösningar tillsammans. Dialogen 
med de gröna näringarnas representanter måste också vara fortsatt god gällande lantbruk i 
närhet till Vätterns tillrinningsområde. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Fortsatt god dialog mellan kommun och gröna näringar 

• Aktiviteter för kunskapsutbyte, som studiebesök och samtal 

• Ständigt pågående kontakter mellan de gröna näringarna och myndighetsutövande 
förvaltningar 
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Större företag 
Definitionen på vad som är ett stort företag varierar beroende på sammanhang. I Askersunds 
kommun betraktar vi enligt traditionen de företag som närmar sig 100 anställda som stora. 
Vid programperiodens början är dessa Zinkgruvan Mining, Munksjö Aspa Bruk, Skyllbergs 
bruk och Alfapac. När vi använder uttrycket stora arbetsgivare räknar vi även med större 
offentliga arbetsgivare, som kommunen och Landstinget. 

De större företagen har inte samma behov av bollplank i utvecklingsfrågor som många av de 
mindre, då de har egen kapacitet i företaget eller koncernen. Däremot uppstår andra viktiga 
frågor på grund av antalet anställda.  

Lämpliga frågor att bevaka under programperioden kan vara: 

• Behovet av kommunal service på de orter som företagen verkar i 

• Kompetensförsörjning 

• Samspel med kommunens förvaltningar 

• Möjligheten till gemensamma lösningar som kan gagna både invånare och företag 

• De större företagens kunskap om det lokala näringslivet som underleverantörer och 
samarbetspartners 

• Nätverk mellan större arbetsgivare, som personalchefsnätverk och liknande  

• Deltagande i branschutvecklingsarbete, till exempel Bergkraft för gruvnäringen eller 
Paper Province via BRO för utveckling av den del av de gröna näringarna som verkar 
inom pappers-, pappersmasse- och förpackningsindustrin 

• Synliggöra industri inom basnäringarna i kommunen 

Export och import 
Askersunds kommuns företag har avsättning för en hög andel av sin produktion på 
exportmarknaden. Detta är dock fördelat på ett litet antal större företag. Importnivån till 
Askersundsföretag är mycket låg. Detta torde innebära att det finns potential för mer 
internationella affärer hos våra företag. Två av aktörerna som arbetar med detta är Enterprise 
Europe Network, i vår region härbärgerat av ALMI Företagspartner och Business Sweden. 

Beträffande det internationella marknadsföringsarbetet för besöksnäringen hänvisas till 
turismstrategin.  

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Information om möjligheten till rådgivning i internationaliseringsprocesser 

• Erbjudande om aktiviteter som matchmaking med internationella företag 
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Kompetensförsörjning 

Skola - arbetsliv 
Den framtida kompetensförsörjningen bygger på att dagens skolelever har en god inblick i 
arbetsmarknaden och gör genomtänkta val inför gymnasiet och senare eventuell universitets-
utbildning. Arbetet bör starta innan det är dags att välja gymnasieutbildning. Utvecklings-
centrum har tagit initiativ till en grupp med representanter för små och stora företag, skolan  
(i form av studie- och yrkesvägledare och lärare) samt Utvecklingscentrum. Arbetet är vid 
programmets start i sin linda men planeras mynna ut i en meny av möjligheter för skolelever 
att göra besök, skriva uppsatser och få presentationer av yrken i privat och offentlig sektor.  

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Fortsatt planering av projektet ”Skola – arbetsliv” 

• Genomföra jobbmässor i samarbete med skolan 

• Värvning av företagare och representanter för offentliga arbetsplatser som är beredda 
att engagera sig i kontakter med skolan 

• Deltagande i BRO:s arbete, med projektet ”Jobba i Västerås” som förebild 

Unga jobb 
För de ungdomar som inte får en anställning eller startar företag direkt efter studierna behövs 
insatser som underlättar inträdet på arbetsmarknaden. Insatserna kan vara i form av nationella 
program som sänkta arbetsgivaravgifter för unga eller olika former av praktik, vilka vi inte 
kan påverka lokalt. De kan även röra sig om mer lokalt genomförda insatser liknande den som 
Swedbank genomför genom sina kontors kontakter med företagskunder. Detta går ut på att 
förmå företag att ta emot ungdomar på praktik via Arbetsförmedlingen. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Tillsammans med Swedbank och andra intresserade aktörer nå ut med budskapet om 
möjligheten att ta emot ungdomar på praktik 
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Rekrytering och praktik 
En av de större utmaningarna för arbetsgivare de närmaste åren är kompetensförsörjning, då 
pensionsavgångarna är stora under den närmaste 10-årsperioden. Detta ställer krav på 
strategiskt rekryteringsarbete och goda kontakter med utbildningssystemet.  

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Kontakter mellan gymnasieskola och arbetsgivare för praktikperioder som en del av 
utbildningen, i synnerhet för yrkesutbildningarna 

• Introduktion av arbetskraft på arbetsplatser, till exempel genom praktikplatser 

• Hjälp till arbetsgivare för helhetslösningar i samband med rekryteringar via projektet 
”Inflyttningsmarknadsföring” 

• Upparbetande av bra kanaler för samverkan mellan företagare och Universitets- och 
yrkeshögskoleutbildningar 

Funktionsnedsattas arbetsmarknad  
Askersunds kommun arbetar aktivt för tillgänglighet för alla. Detta gäller även 
arbetsmarknaden. Många av våra företag har goda erfarenheter av att genom relativt enkla 
åtgärder anpassa arbetsplatser så att de fungerar för människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar. 

Lämpliga aktiviteter under programperioden kan vara:  

• Tillsammans med aktörer som är specialiserade på området, underlätta för företag att 
anställa personer med funktionsnedsättningar, alternativt erbjuda praktikplatser 

• Genomföra aktiviteter där företagare genom erfarenhetsutbyte ser  
möjligheterna med att anställa människor med funktionsnedsättning 

Integration 
Askersunds kommun har på kort tid gått från att ha en mycket liten andel av befolkningen av 
utomnordiskt ursprung till att denna nu ökar, utan att för den skull vara särskilt hög. Den nya 
situationen med ökad mångfald i samhället kombinerad med ovana vid detta gör att 
integrationsfrågan blir alltmer viktig. De nya invånare som väljer vår kommun som sin nya 
hemort bär med sig kunskaper som definitivt kan komma till nytta hos såväl privata som 
offentliga arbetsgivare. Den som visar nyfikenhet och engagemang kan se fram emot nya 
perspektiv i verksamheten. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Informationsinsatser för arbetsgivare om rekrytering bland nya svenskar 

• Samarbete med asylboenden och Arbetsförmedling för att löpande få en bild av vilken 
kompetens som finns hos de nya invånarna 

• Samarbete med IFS, Internationella företagarföreningen Sverige, för rådgivning för de 
personer som har idéer om att starta företag 
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Marknadsföring 
Kommunen har i samband med att detta program skrevs tagit fram en ny varumärkesplattform 
och en ny grafisk profil. Arbetet har mynnat ut i två spår, det ena rörande kommunorganisati-
onens kommunikation och det andra avseende platsvarumärket Askersund. De två spåren 
förstärker varandra, men den grafiska profilen för kommunens egen verksamhet utformas för 
att mer spegla kommunens myndighetsroll. Det senare spåret används i samband med 
marknadsföring av kommunen som geografisk plats. Det är öppet för såväl kommunen som 
företag, organisationer och andra aktörer att använda. Syftet är att skapa en gemensam 
plattform och en samstämmig profil. Exempel på sammanhang där platsvarumärket används 
kan vara marknadsföring för etablering, turism, inflyttning, evenemang och liknande, men 
även av kommunen i mer lustbetonade sammanhang som inbjudningar till 
företagsarrangemang. 

Vi måste också ha ett tydligt erbjudande till den som visar intresse för att bo och/eller verka i 
vår kommun. Erbjudandet skall vila på varumärket och visa vad man kan vänta sig i form av 
boendemiljö, företagsstruktur, infrastruktur, offentlig service, föreningsliv och fritid. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Implementering av det nya varumärkesplattformen och den nya grafiska profilen för 
platsmarknadsföring 

• Aktivt deltagande i BRO:s marknadsföring av regionen som etableringsplats 

• Marknadsföringsinsatser för ökad handel och turism tillsammans med berörda företag 
(se även turismstrategi)    

• Aktiviteter för att involvera företagare i arbetet med inflyttningsmarknadsföring  
(se projektplan för ”inflyttningslots” i separata dokument)
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Samarbetsstrukturer 

Utvecklingscentrum 
I Utvecklingscentrums styrgrupp ingår totalt elva representanter 
för Askersunds kommun, organisationen Företagarna, 
föreningen Askersund i Centrum, Lantbrukarnas riksförbund 
(LRF) och de större företagen. Kommunens tre representanter 
är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsrådet och 
kommunchefen. Näringslivschefen finns med som föredragande 

och är sammankallande i styrgruppen. De tre företagsorganisationerna väljer vardera två 
representanter på årsmöten eller i styrelsen. De större företagens två representanter utses i 
samarbete mellan de större företagen och kommunstyrelsens ordförande. 

Näringslivet har alltså åtta av elva platser i styrgruppen, vilket speglar viljan att de som skall 
ha nytta av arbetet skall ha god 
möjlighet att påverka det. 

Plats i kommunens organisation 

Avdelningen Näringsliv & turism 
finns organiserad inom 
Kommunledningsförvaltningen som 
har Kommunstyrelsen som politisk 
nämnd. Utvecklingscentrum är den 
naturliga platsen för samverkan 
mellan kommunen och 
företagsorganisationerna samt 
organisationerna sinsemellan och är 
en viktig del av avdelningens arbete. 

Finansiering 

Driften av Utvecklingscentrum är helt 
finansierad av Askersunds kommun.  
Företag och deras organisationer kan dock medfinansiera utpekade insatser och projekt. 

Utvecklingscentrums roll 
En stor del av Utvecklingscentrums roll är att sammanföra samhällets olika aktörer och skapa 
kunskap om och respekt för varandras förutsättningar. Rollen som skapare av mötesplatser där 
till exempel kommunens representanter och företagare lär känna varandra för att underlätta 
framtida kontakter är viktig för att skapa förutsättningar för lyhört samarbete. Bara det faktum 
att Utvecklingscentrums företagarorganisationers representanter i samband med styrgruppens 
möten träffar kommunledningen sex gånger per år gör att dialogen hela tiden hålls levande. 

Utvecklingscentrum har det övergripande uppdraget att arbeta för att förverkliga 
näringslivsprogrammet genom egen verksamhet eller genom samarbete med andra aktörer.  
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Samarbete i Sydnärke 
Näringslivsarbetet i BRO är i vissa sammanhang uppdelat i noder, där sydnärkekommunerna 
Askersund, Laxå, Hallsberg och Lekeberg ingår i den sydliga noden. Vid sidan av arbetet i 
BRO finns ett samarbete där även Kumla kommun ingår, bland annat genom Nyföretagar-
centrum Sydnärke (där å andra sidan inte Lekeberg deltar). De skillnader som deltagande/ 
icke deltagande i vissa projekt utgör hindrar dock inte en god stämning för övergripande 
samarbete.  

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Fortsatt samarbete och utveckling av nätverket för industriföretag som ställer ut i en 
samlingsmonter på mässan Elmia Subcontractor. 

• Gemensamt arbete för utveckling av Nyföretagarcentrum Sydnärke 

• Arbete för goda resultat i BRO:s sydliga nod 

• Gemensamma informationssatsningar för kompetensförsörjning vid etableringar i 
Sydnärke, som planerade logistiketableringar i Hallsberg 

• Fortsatt gemensamt arbete för strategiska investeringar i infrastruktur, som väg och 
järnväg  

Business Region Örebro, BRO 
BRO är vid programperiodens början ett partnerskap med 
Örebro kommun som värdorganisation. Syftet med 
verksamheten är att gemensamt utveckla näringslivet och dess 
förutsättningar i regionen. Lokala företag, tjänstemän och 
politiker skall fortfarande i första hand träffa ”sin” 
näringslivsansvarige i respektive kommun. I BRO sker ett 
gemensamt arbete ”bakom scenen” där vi kan hjälpas åt och 
hålla en avsevärt högre kvalitet på strategier och insatser än 
var och en kan på egen hand. Vid programperiodens början 

pågår arbetet med att organisera BRO för framtiden. 

BRO:s insatsområden är: Kommunservice, Nyföretagarservice, Investering och etablering, 
Branschutveckling och Kompetensförsörjning. 

Lämpliga satsningar under programperioden kan vara: 

• Aktivt arbete i BRO:s insatsområden och ledning 

• Aktivt arbete i regionala utvecklingsfrågor 

• Deltagande i seminarier, workshops och marknadsföringsaktiviteter 

• Viss prioritering av nyföretagarservice, etableringsmarknadsarbete och den eventuella 
satsningen på skola – arbetsliv 
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Programmets bakgrund 
Det näringslivsbefrämjande arbete som bedrivs i dag startades i och med att 
Utvecklingscentrum bildades sommaren 1998. Inför detta hade lokala företagare tillsammans 
med kommunen och Arbetsförmedlingen skrivit ett näringslivsprogram som fastställdes i 
kommunfullmäktige som vägledande för kommunens arbete med frågorna. 

Under 2005-2006 genomfördes en uppdatering av programmet, som då kopplades till den 
vision som kommunen nyligen hade fastställt. Detta program följer därför visionens struktur 
och kan ses som en fördjupning av denna för att tydligare ge riktlinjer till arbetet med företag. 

Hösten 2013 beslutade Utvecklingscentrums styrgrupp att under våren 2014 ta fram ett nytt 
näringslivsprogram. Det nya programmet skall ge ett ramverk för de näringslivsbefrämjande 
insatser som görs för företagen i Askersunds kommun, inte bara de som genomförs i 
Utvecklingscentrums regi. Programmet skall även visa på kopplingarna till det alltmer 
operativa regionala arbete som växer fram.  

För att programmet skall bli relevant måste de som skall ha nytta av det ha möjlighet att 
påverka det. Därför har programmet tagits fram genom samarbete i Utvecklingscentrums 
styrgrupp och har därmed direkta kopplingar till våra företagarorganisationer. En workshop 
kring programmet med öppen inbjudan har genomförts och det har även funnits möjlighet att 
göra inspel till arbetet via formulär på kommunens webbplats. 

Genom partnerskapet BRO har konsultföretaget Grufman Reje Management anlitats för att 
studera det lokala näringslivet och skapa strategier för att mer riktat bearbeta olika delar av 
näringslivet, utifrån olika förutsättningar. Dessa strategier är inarbetade i programmet. 

Dokument som vi förhåller oss till 
Detta näringslivsprogram är bitvis en fördjupad konkretisering av idéer ur en mängd 
dokument och planer som är mer eller mindre relevanta för näringslivsarbetet i Askersunds 
kommun. Vissa dokument, till exempel den regionala utvecklingsstrategin (RUS), är centrala 
i regionens utvecklingsarbete. Koppling till sådana strategier är till exempel centrala vid 
beslut om tilldelning av projektmedel.  

Även lokalt finns dokument som näringslivsprogrammet måste förhålla sig till. Om de inte 
”går i takt” kommer en förvirring att uppstå, där man till slut inte vet vart vi är på väg. Därför 
väljer vi ibland att hänvisa till andra dokument i stället för att gå på djupet med en fråga. Ett 
bra exempel är hänvisningen till turismstrategin i avsnittet om besöksnäringen. 

Lokala dokument 

Översiktsplan 

Kommunens starkaste dokument för utveckling av hela bygden. Här finns de fem 
målområdena: 

”Attraktivt boende, Starkt näringsliv, Lust att lära, Gott liv hela livet, och Effektiv 
resursanvändning.” 

och en populärversion av kommunens vision: 

”Med våra fina miljöer och rika kultur är vi ett hållbart val för människor med krav på 
livskvalitet. Kommunen är välmående med Vätterns snabbast växande stad som mittpunkt. En 
aktiv bygd för aktiva människor.” 

Kommunens ledord för sin verksamhet är: ”Lust, mod och engagemang”. 
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Stadslivsmanifest 

Ger riktlinjer för hur Askersunds stad skall gestaltas och utvecklas. 

Turismstrategi 

Ger bakgrund och riktning för arbetet med utveckling av turismen. Strategin har tagits fram av 
turiststrategen tillsammans med turistnäringen. 

Varumärkesplattform och kommunikationsstrategi 

Ger riktlinjer kring vad begreppet Askersund står för. Här finns även tydliga kopplingar till 
den grafiska profilen. Varumärkesplattformen är framtagen av kommunens kommunikatör. 

Kommunikationsstrategin kommer att tas fram när varumärkesplattformen är klar. Här 
kommer bland annat en struktur för de olika kommunikationskanaler som vi använder. 

Regionala dokument 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

Har ”Kunskap och kompetens, Innovationer och entreprenörskap, Lustfyllda möten och 
upplevelser och Den öppna regionen” som sina viktigaste utvecklingsområden. 

Business Region Örebros (BRO) verksamhetsplan  

Har ”Kommunservice, Nyföretagarservice, Investering och etablering, Branschutveckling och 
Kompetensförsörjning” som sina fem insatsområden. 

Samverkan, men inte i detta program 
Näringslivsprogrammet berör de frågor som vi uppfattar som rena näringslivsfrågor. Vid 
sidan av dessa finns en mängd frågor där företagare bör involveras, även om själva frågan 
hanteras i andra sammanhang än näringslivsarbetet. Under processen för att skapa 
programmet har följande sådana frågor identifierats: 

• Energieffektivisering 

• Hållbar utveckling 

• Kollektivtrafik 

• Infrastruktur/pendling 

• Mat till anställda i företag på orter som har kommunal verksamhet, men inga 
restauranger 

• Hälsovård på mindre orter i kombination med större företags företagshälsovård 

• Kultur- och evenemangsutbud 

• Turism, som hanteras i särskild turismstrategi 

• Lokala utvecklingsplaner 

• Samarbete mellan företag och föreningsliv 

• Marknadsföring av kommunen som boendeplats 
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