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Kommunikationsavdelningen
Kontaktcenter

Handläggare
Emma Hjelm
0152-290 15

Kommunstyrelsen

Principer för arbete med företagsetableringar i Strängnäs
kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. Strängnäs kommun ska följa de fem principer som arbetet med
etableringsplanen visar för att nå bästa effekt i arbetet med
företagsetableringar.
Beskrivning av ärendet

Företagsetableringar är en fråga av stor strategisk vikt för Strängnäs kommuns
framtida utveckling och kommunen är i behov av ytterligare utveckla sitt taktiska
och operativa arbete på området.
I mars 2021 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för
företagsetableringar. Det gjordes i samband med att de utåtriktade
näringslivsfrågorna organisatoriskt flyttade från samhällsbyggnadskontoret till
kommunikationsavdelningen.
Etableringsplanen togs fram under hösten 2021 genom ett målbildsarbete där
olika referensgrupper medverkade för att identifiera och beskriva en önskad
strategisk förflyttning och effekter av Strängnäs kommuns framtida
etableringsarbete
De fem principerna är:
1. Prioritera mer kunskapsintensiva tjänsteföretag, gärna med tydliga
kopplingar till forskning och utveckling samt till akademin,
2. prioritera etableringar som positivt kompletterar dagens
näringslivssammansättning, både sett till bransch, företagsstorlek och
jobbkvalifikationer,
3. prioritera gröna näringar samt företag inom cleantech/miljöteknik, som
bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen,
4. prioritera verksamheter som gör det intressant och stimulerande för olika
målgrupper att besöka och bo i Strängnäs, 365 dagar om året.
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5. prioritera centralt belägna etableringar som ökar underlaget för service,
samt förbättrar utbudet av aktiviteter för boende och besökare.
Av dessa principer så är de önskvärda effekterna av vårt etableringsarbete:
• Höj utbildningsnivån i Strängnäs kommun
• Diversifiera vilka arbetstillfällen som finns i Strängnäs kommun
• Förbättra Strängnäs kommuns långsiktiga hållbarhet
• Stärk Strängnäs kommun som besöksdestination
• Skapa levande stadskärnor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning

Representant från näringslivsenheten informerar om status för arbetet med
företagsetableringar en gång om året på förfrågan.
Beslutsunderlag

Skrivelse, Etableringsplan för Strängnäs kommuns framtida etableringsarbete,
2021-10-25
Protokollsutdrag, KS § 87 2021-03-31 Plan för företagsetableringar
Beslutet skickas till

Näringslivschef
Samhällsbyggnadschef
Ordförande miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Emma Hjelm
Näringslivschef

ETABLERINGSPLAN
Strängnäs kommuns framtida etableringsarbete

Tillsammans och med invånarnyttan i fokus,
skapar vi framtidens hållbara kommun
i hjärtat av Mälardalen.

Etableringsplanens innehåll
•
•
•
•

Introduktion till etableringsplanen
Grundfokus i näringslivsarbetet
Målbild och önskvärda etableringar
Utvecklingsagenda

s. 3–4
s. 5–8
s. 9–19
s. 20–25
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Arbetet med etableringsplanen
• Uppdraget att utveckla en etableringsplan för Strängnäs
kommun grundar sig i ett kommun-styrelsebeslut våren
2021. Arbetet har processletts av Sharing Capabilities
och projektet har genomförts från maj till oktober 2021.
• Etableringsplanen utgör tillsammans med rapporten
Nulägesanalys projektets två leveranser.
Nulägesanalysen togs fram under våren och sommaren
och analyserade bland annat kommunens
styrkeområden, organisation och arbetssätt i
etableringsfrågan.

• Etableringsplanen har tagits fram under september och
oktober 2021 genom ett målbildsarbete där olika
referensgrupper har medverkat för att identifiera och
specificera en önskad strategisk förflyttning och effekter av
Strängnäs kommuns framtida etableringsarbete. Projektets
styrgrupp och projektorganisation har också aktivt bidragit i
processen.
• Etableringsplanens referensgrupper och antal möten:
 Kommunal grupp med tjänstepersoner (3 tillfällen)
 Politisk grupp (3 tillfällen)
 Rådet för Attraktionskraft (2 tillfällen)
 Representanter från större bolag inom Strängnäs (1
tillfälle)
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Etableringsplanens tre delar
1.

2.

Grundfokus

Målbildsarbete
Prioriterade
effekter

Konkurrensfördelar &
utvecklingsområden

Grundeffekter av
näringslivsutveckling

Grundförutsättningar för
näringslivsutveckling

Det första steget utgår från nulägesanalysens slutsatser om:
konkurrensfördelar/ utvecklingsområden, önskade grundeffekter och
grundförutsättningar som näringslivsarbetet förväntas skapa
respektive behöva för att utvecklas.

Principer

Önskvärda
etableringar

I steg två tydliggörs målbilden och
den strategiska inriktningen för
Strängnäs framtida etableringsarbete
genom effekter och principer.

3.

Utvecklingsagenda
Mål och
styrning
Organisation
och arbetssätt

Markutveckling
I steg tre operationaliseras vilka aktiviteter
som ska prioriteras för att realisera
målbilden och hur etableringsarbetet ska
stärkas genom en utvecklingsagenda.
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1. Grundfokus i näringslivet
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Strängnäs konkurrensfördelar och utvecklingsområden
• Strängnäs framtida etableringsarbete tar avstamp i de
konkurrensfördelar och utvecklingsområden som belysts
i nulägesanalysen, både på generell kommunnivå och
specifikt kopplat till näringslivsutveckling. Utdrag
presenteras till höger.
• Etableringsplanen syftar till att beskriva hur dessa utgör
grunden för den strategiska inriktningen, där:
 Konkurrensfördelarna aktivt ska användas som ett
verktyg för att utveckla näringslivet och Strängnäs
kommuns attraktionskraft.
 Utvecklingsområdena proaktivt ska
uppmärksammas genom att utgöra prioriterade
fokus i det framtida arbetet med
näringslivsutveckling och etableringar.

Konkurrensfördelar
Attraktiva boendemiljöer och vackra besöksmiljöer
Kommunens geografiska läge
Goda infrastrukturförbindelser och kommunikationer
Goda resultat i mätningar sett till företagsklimat och
myndighetsservice
 Klustereffekter inom Life science och potentiella kluster
inom t.ex. livsmedel, bygg och hållbar energi





Utvecklingsområden








Ojämna skolresultat
Demografisk obalans kopplat till åldrande befolkning
Stigande arbetslöshet
Utpendlarkommun
Brist på vision och riktning i näringslivsarbetet
Kompetensförsörjning utmanande faktor
Markverktyget används inte proaktivt för att komplettera
marknaden
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1. Grundeffekter av näringslivsutveckling
• Strängnäs kommun bedriver
näringslivsutveckling och etableringsarbete av en
rad anledningar, vars grundeffekter är avgörande
för kommunens övergripande utveckling, både
på kort och lång sikt.
• Till höger listas några av de mest centrala
grundeffekterna på kommunnivå till ett stärkt
och resultatrikt arbete med näringslivsutveckling
och etablering som betonats i arbetet med
etableringsplanen.
• Utifrån dessa effekter har målbildsarbetet
formulerat fem stycken prioriterade effekter för
etableringsarbetet i Strängnäs, som utgår från
nulägesanalysen samt en önskad strategisk
förflyttning för Strängnäs kommun. Dessa
presenteras i avsnitt 2.

Platsvarumärke
och
attraktionskraft
Demografisk
balans

Fler
arbetstillfällen
Förbättrat
skatteunderlag
Minskad
arbetslöshet

Ett växande
Strängnäs
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1. Grundförutsättningar för näringslivsutveckling
• För att kunna nå grundeffekterna och de prioriterade
effekterna finns en rad grundförutsättningar som verkar
som strategiska möjliggörare för ett resultatorienterat
etableringsarbete.
• Till höger listas de faktorer som i arbetet har
identifierats som grundläggande för att kunna bedriva
ett framgångsrikt etableringsarbete i Strängnäs
kommun, där det inom vissa områden föreslås
förflyttningar som specificeras i utvecklingsagendan.
• Vissa förutsättningar fångar behov direkt relaterade till
att kunna bedriva etableringsverksamhet (t.ex.
infrastruktur, aktiv markpolitik och
kompetensförsörjning), medan andra fångar de större
perspektiven relaterat till Strängnäs övergripande
förmåga att locka etableringar och öka
attraktionskraften (t.ex. skolresultat, företagsservice
och bostadsutveckling).

Infrastruktur

T.ex. energiinfrastruktur, goda
kommunikationer och hotell.

Markportfölj

Byggklar mark för olika ändamål och
etableringar.

Bostäder

Attraktiva boendemiljöer som fångar
olika målgrupper och stärker renomméet.

Kultur och fritid

Förbättrar Strängnäs kvalitéer för boende
och besökare.

Företagsservice

Kommunal service i myndighetsutövning med
goda resultat stärker företagsklimatet.

Skola

Goda skolresultat ökar viljan att flytta till
Strängnäs, både för familjer och företag.

Kompetensförsörjning

Med rätt kompetens och arbetskraft blir
Strängnäs merintressant för nyetableringar.

Nätverk

Arbetssätt fokuserat kring nätverk stärker
bl.a. regionala kopplingar.
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2. Målbild och önskvärda etableringar
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Prioriterade
effekter

2. Prioriterade EFFEKTER AV etableringsarbetet

Principer

Önskvärda
etableringar

• Med utgångspunkt i Strängnäs konkurrensfördelar och
utvecklingsområden samt visionära
målbildsworkshops kring Strängnäs utveckling, både
för kommunen generellt och näringslivsutvecklingsarbetet specifikt, har fem stycken
prioriterade effekter tagits fram.
• Dessa lägger grunden för etableringsarbetets
inriktning och utgör ett strategiskt komplement till
grundeffekterna. Hur arbetet vägleds av effekterna
tydliggörs av de följande stegen i målbildsarbetet.
• De prioriterade effekterna presenteras utan inbördes
hierarki, då de har tydliga synergiområden och
tillsammans bidrar till en helhetsvision om Strängnäs
utvecklade etableringsarbete.
• Den visionära bakgrunden och önskad förflyttning
utifrån respektive effekt presenteras på följande sida.

Fem prioriterade effekter
Höj utbildningsnivån
i Strängnäs kommun
Diversifiera vilka företag
som finns i Strängnäs kommun
Förbättra Strängnäs kommuns
långsiktiga hållbarhet
Stärk Strängnäs kommun
som besöksdestination
Skapa levande stadskärnor
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2. Prioriterade EFFEKTER AV etableringsarbetet
Effekt av etableringsarbete

Prioriterade
effekter

Principer

Önskvärda
etableringar

Önskad förflyttning utifrån visionsarbete

Höj utbildningsnivån
i Strängnäs kommun

Säkrar den framtida kompetensförsörjningen och skapar större
möjligheter för kunskapsintensiva verksamheter att etablera sig. Positiv
utveckling av skatteunderlaget.

Diversifiera vilka företag som finns
i Strängnäs kommun

Jobb inom olika branscher och med olika kvalifikationer lockar en bred
målgrupp till kommunen. Fångar det som inte finns idag och skapar
positiva synergier med befintligt näringsliv.

Förbättra Strängnäs kommuns långsiktiga
hållbarhet

Strängnäs näringsliv är ledande i den hållbara omställningen och
verkar för både en lokal och global förändring. Företag väljer att
etablera sig i Strängnäs utifrån profilen med hållbara kluster.

Stärk Strängnäs kommun
som besöksdestination

Strängnäs bjuder in till aktiviteter och upplevelser som sätter
kommunen på kartan som en destination för en bredd av målgrupper.
Detta förbättrar också kvaliteterna för boende i Strängnäs.

Skapa levande stadskärnor

Kommundelarnas olika stadskärnor utgör både mötesplatser och
destinationer för invånare såväl som besökare. Med urbana kvaliteter
och blandade funktioner stärks stadslivet.
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Prioriterade
effekter

Principer

2. Principer för önskvärda etableringar

Önskvärda
etableringar

• För de fem respektive prioriterade effekterna har principer för
önskvärda etableringar formulerats, vilka syftar att vägleda
Strängnäs kommuns framtida etableringsarbete och bidra till
uppfyllandet av effekten.
• Etableringar som uppfyller flera av principerna ska prioriteras
före de som bidrar till enstaka. Principerna presenteras
därmed utan inbördes hierarki eller prioritet utan syftar att i
samspel bidra till den önskvärda strategiska förflyttningen.
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2. Principer för önskvärda etableringar
Effekt av etableringsarbete

Höj utbildningsnivån i Strängnäs kommun
Diversifiera vilka företag som finns
i Strängnäs kommun
Förbättra Strängnäs kommuns långsiktiga
hållbarhet
Stärk Strängnäs kommun som
besöksdestination
Skapa levande stadskärnor

Prioriterade
effekter

Principer

Princip för önskvärda etableringar

Önskvärda
etableringar

Prioritera mer kunskapsintensiva tjänsteföretag, gärna med tydliga
kopplingar till forskning och utveckling samt till akademin.
Prioritera etableringar som positivt kompletterar dagens
näringslivssammansättning, både sett till bransch, företagsstorlek och
jobbkvalifikationer.
Prioritera gröna näringar samt företag inom cleantech/miljöteknik,
som bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen.
Prioritera verksamheter som gör det intressant och stimulerande för
olika målgrupper att besöka och bo i Strängnäs, 365 dagar om året.
Prioritera centralt belägna etableringar som ökar underlaget
för service samt förbättrar utbudet av aktiviteter för boende
och besökare.
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Prioriterade
effekter

Principer

2. Exempel på Önskvärda etableringar
• Som ett tredje steg i målbildsarbetet har
önskvärda etableringar identifierats. Dessa
syftar att direkt bidra till uppfyllandet av de
prioriterade effekterna och den strategiska
förflyttningen i etableringsarbete.
• Önskvärda etableringar presenteras på
följande sidor utifrån den princip de främst
är relaterade till, men en önskad etablering
kan stämma in på flera av principerna.

Önskvärda
etableringar

Följande etableringar har varit identifierats
som speciellt önskvärda för den strategiska
inriktningen av referensgrupperna:
• Hotell med utvecklade kvaliteter
• Utbildningsetablering
• Besöksintensiva verksamheter

• En kort bakgrund till respektive önskvärd
etablering ges. Dessa listas utan inbördes
hierarki eller prioritet, men till höger anges
några speciellt önskvärda etableringar
utifrån den visionära förflyttningen.
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2. ÖNSKVÄRDA etableringar
Prioriterad effekt

Höj utbildningsnivån
i Strängnäs kommun

Exempel på önskvärda etableringar
Kort sikt:

Utbildningsetablering
Lifescience och
läkemedelsindustrin

Princip för etableringar

Prioritera mer
kunskapsintensiva
företag, gärna med tydliga
kopplingar till forskning
och utveckling samt till
akademin

Längre sikt:

Statliga verk och
myndigheter
Tjänsteföretag
Underleverantörer till
befintliga företag med
kunskapsintensiv profil

Prioriterade
effekter

Principer

Önskvärda
etableringar

Kommentar
Etableringar både av karaktären akademisk hub (t.ex. filial till
MDH/MDU) samt utbildningsetablering på yrkesnivå har pekats
ut. Intresse av att fokusera utbildningar till områden det idag
finns klustereffekter kring.

Potential att stärka branschklustret i Strängnäs genom
befintliga större företag som också har internationellt
renommé.
Strängnäs geografiska plats gör kommunen intressant när
statliga verk och myndigheter ska flytta från Stockholm.
Beredskap med lämpliga kontorslokaler nyckel för dessa
typer av etableringar.
IT pekas ut som område där företag och kompetens
saknas idag, liksom byggbranschens tjänstesida med
arkitekter och byggkonsulter. Flera banketableringar
identifieras också som ett behov.
Etableringsfokus och arbetssätt som stärker kluster inom
t.ex. lifescience eller tillverkningsindustrin.
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2. ÖNSKVÄRDA etableringar
Prioriterad effekt

Diversifiera vilka
företag som finns
i Strängnäs kommun

Exempel på önskvärda etableringar
Kort sikt:

Större bolag

Prioriterade
effekter

Principer

Önskvärda
etableringar

Kommentar
Potential till nytt kluster då det finns många små aktörer
idag. Genererar både praktiska och kunskapsintensiva
jobb. Möjliggör bostadsutveckling utifrån lokala behov.

Tillverkande
verksamheter

Potential till nytt kluster inom t.ex. industri, genererar likt
byggbranschen praktiska jobb.

Byggbranschen

Generellt identifierat fokus i det framtida
etableringsarbetet att skapa jobb som kräver andra
färdigheter än akademiska, för unga och nya i Sverige.

Instegsjobb

Strängnäs har idag ett fåtal bolag med ett större antal
anställda.

Princip för etableringar

Prioritera etableringar
som positivt
kompletterar dagens
näringslivssammansättning, både
sett till bransch,
företagsstorlek och
jobbkvalifikationer

Längre sikt:

Företag med många
anställda per areaenhet

Fokus som skapar möjlighet till en högre densitet och
diversitet än dagens sammansättning. Karaktäriseras ofta
av kunskapsintensiva företag.
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2. ÖNSKVÄRDA etableringar
Prioriterad effekt

Förbättra Strängnäs
kommuns långsiktiga
hållbarhet

Exempel på önskvärda etableringar

Miljöteknik/cleantech
Livsmedelsförädling med
hållbar nisch

Prioriterade
effekter

Principer

Kommentar

Önskvärda
etableringar

Företag med teknisk profil som minskar negativ
miljöpåverkan genom t.ex. energieffektivisering,
hållbar resursanvändning eller miljöskydd.
Del i att stärka klustereffekter inom hållbar
livsmedelsproduktion och gröna näringar.

Princip för etableringar

Prioritera gröna
näringar samt företag
inom
cleantech/miljöteknik
som bidrar till att nå
de globala
hållbarhetsmålen.

Energiengagerade företag

Strängnäs profil med störst soleffekt per invånare
och störst solcellspark i Sverige utgör ett önskvärt
klusterområde eller potentiell utveckling mot
testbädd.
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2. ÖNSKVÄRDA etableringar
Prioriterad effekt

Stärk Strängnäs kommun
som besöksdestination

Princip för etableringar

Prioritera verksamheter
som gör det intressant
och stimulerande för
olika målgrupper att
besöka och bo i
Strängnäs, 365 dagar om
året.

Exempel på önskvärda etableringar

Prioriterade
effekter

Principer

Önskvärda
etableringar

Kommentar

Aktivitetsetableringar

Etableringar inom idrott och fritidsaktiviteter,
såsom skidtunnel och E-sport.

Kulturella och kreativa
näringar

Stärker kommunens kulturella utbud genom att
komplettera dagens profil.

Destinationsetablering med
barn som målgrupp

Familjer & unga vuxna som målgrupp för
besökare. Hitta egen nisch utifrån det som finns
på andra platser i Mälardalen.

Upplevelseetableringar
Mathantverk

Etableringar som lägger grund för året-runt-turism
och att skapa jobb till unga. Fokus på t.ex.
naturupplevelser och etableringar som möjliggör
större evenemang.
Del i att stärka Strängnäs som besöksmål för
hållbar mat i en regional kontext. Skapar
entreprenörskap för små aktörer.
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Prioriterade
effekter

2. ÖNSKVÄRDA etableringar
Prioriterad effekt

Skapa levande
stadskärnor

Exempel på önskvärda etableringar

Hotell
Coworking hub

Princip för etableringar

Prioritera centralt
belägna etableringar
som ökar underlaget
för service samt
förbättrar utbudet av
aktiviteter för boende
och besökare

Centrala kontorsetableringar
Centrala
aktivitetsetableringar

Principer

Önskvärda
etableringar

Kommentar
Hotelletablering med goda kvalitéer och
konferensmöjligheter något som i dagsläget saknas
och efterfrågas av en bred skara.

Stärker entreprenörskapet i kommunen generellt och
innovationskraften för småföretagare specifikt.

En ökad täthet av tjänstepersoner ökar underlaget
för service under dagtid.

En ökad täthet av besökare ökar underlaget för
service under kvälls- och helgtid.
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