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Näringslivsprogrammet är framtaget tillsammans med lokala näringslivet, och utgår från det fempunktsprogram som 
2016 togs fram av Företagarna Kungsör och Kungsörs kommun. Lokala näringslivsprogrammet beskriver Kungsörs 
kommuns fokusområden för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling och ett stegvis förbättrat 
näringslivsklimat. Programmets fokusområden är övergripande, särskilt viktiga områden för näringslivets utveckling. 
Näringslivsarbetet i Kungsörs kommun tydliggörs genom planerad verksamhet inom prioriterade aktivitetsområden. 
Årliga verksamhetsplaner kommer att mer i detalj få beskriva hur arbetet inom respektive fokus- och 
aktivitetsområde ska bedrivas. Kungsörs lokala näringslivsprogram har direkt koppling till Västra Mälardalens 
gemensamma näringslivsstrategi, samt Regionens utvecklingsstrategi (RUS) och Affärsplan. 
 

Näringslivsprogrammets fokusområden 
Programmet har 6 övergripande fokusområden, särskilt viktiga för näringslivsutvecklingen i 
Kungsör. 

1. Närhet 
I Kungsör har vi alltid ett lokalt näringslivskontor, vilket är centralt för 
närhetsprincipen, som stöttning för lokala företagen. 
I Kungsör är det nära mellan kommunens tjänstepersoner och företagen såväl som 
mellan olika företag, och mellan företag och politiker. 
Vi jobbar med tillgänglighet och det ska alltid vara lätt för företagen att ta kontakt 
med oss. Samtidigt har vi nära samverkan med andra kommuner och 
näringslivskontor i Västra Mälardalen såväl som i länet och nationellt.  
 

2. Relationer 
Vi bygger goda relationer till lokala företagen. Näringslivskontoret gör minst ett bokat 
företagsbesök i veckan. Kännedom och insikt om företagens utmaningar och behov 
för att lyckas är grundläggande i kommunens arbete för att skapa den bästa platsen 
för företagande, utveckling av företag och nyetablering. Det handlar också om att ha 
goda relationer till näringslivsorganisationer som på olika sätt verkar för att stärka 
upp företagen, samt att ha goda interna relationer. 
 

3. Dialog 
Förutsättningarna för och förväntningar på företagare, politiker och tjänstepersoner 
är i ständig utveckling. Dialog är ett av våra viktigaste verktyg. Dialogen mellan 
tjänstepersoner och näringsliv, mellan politiker och näringsliv samt med invånare, 
press och omvärld. 
 

4. Företagsamhet 
Att skapa hållbar företagsamhet handlar dels om att öka antalet nystartade företag, 
stötta nya företag extra under de första tre åren, dels om att överbrygga kommande 
generationsskiften och säkerställa kompetensförsörjningen hos lokala företag. Det 
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handlar också om att öka kunskapen om företagande i våra skolor, exempelvis i 
samarbete med Ung Företagsamhet (UF) och Framtidens Företagare (FF). 
 

5. Expansion 
Vi skapar möjligheter för fler företag att etablera sig i Kungsör och för befintliga 
företag ger vi förutsättningar att växa om de vill. Vi tar fram nya markområden för 
etablering av verksamheter, samtidigt handlar det om att säkerställa att företagen 
har tillgång till rätt kompetens och bland annat påverka regionens utbildningar att 
matcha företagens efterfrågan. 
 

6. Effektiv förvaltning 
Vi eftersträvar alltid en smidig service i kommunen, oavsett företagsärende. 
Tillsammans med företagen når vi ett lyckat resultat, vi behöver hjälpas åt. Smidig 
service kan vara att lämna tydliga besked vid förvaltningsärenden, och föra en dialog 
om besluten. Det ska alltid vara lätt för företagen att göra rätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Näringslivsprogram Kungsör (revideras årligen) 
 
 
 
 
   

 

2022 

Näringslivsarbetet i Kungsörs kommun tydliggörs genom planerad verksamhet kopplad till 
ovan nämnda fokusområden. 

1. Attraktivitet – Synliggöra, lyfta fram och skapa intresse 
Vi synliggör oss som den företagsvänliga kommun vi är. Hos oss ska det vara 
attraktivt att etablera sitt företag.  Det underlättar även näringslivets rekryteringar 
att vi kan erbjuda en attraktiv boendekommun och en attraktiv arbetsort.  
Exempelvis: Kommunens webb, Kommunkontakt, kommunens Facebook, 
Näringslivskontorets sociala medier, mötesplatser utanför kommunen (nätverk som 
Stockholm Business Alliance), annonsering utanför Kungsör 
 

2. Kompetens – Tydliggöra befintliga utbildningsmöjligheter och verka för nya.  
I Kungsörs kommun har vi närhet till utbildning på alla nivåer, lokalt ser vi bland 
annat till att ge möjlighet till kompetensutveckling av befintlig personal och erbjuda 
lokala utbildningar som leder till jobb. Tillsammans i Västra Mälardalen har vi signerat 
ett DUA (Delegation för Unga i Arbete)- överenskommelse, där är lokala jobbspår 
prioriterade. Även samarbetet med Arbetsförmedlingen håller på att utvecklas och 
intensifieras. 
Yrkesrådet är även fortsatt ett av våra viktigaste forum för kompetensfrågorna. 
Under 2022 inrättar vi nya samarbeten med Mälardalens Universitet i Eskilstuna. 
 

3. Relation – Regelbundna möten som skapar dynamik och utveckling 
Genom olika aktiviteter bygger vi vidare på relationen till det lokala näringslivet  
Under 2022 startar vi upp besöksnäringsträff 
Exempel på aktiviteter: Företagsfrukost, industrilunch och andra branschträffar, 
företagsservice, företagsbesök, nyhetsbrev med mera. 
Relation kan även handla om förankrande diskussioner kring processer, målsättning, 
resultat och aktiviteter. I exempelvis Näringslivsgruppen sker kontinuerlig 
avstämning. Vi jobbar även med interna relationer bland annat genom NKI-gruppen 
(Nöjd Kund Index-gruppen), där vi träffar teknisk chef, förbundschef, 
upphandlingschef, alkoholhandläggare och kommundirektören. 
 

4. Service – det ska vara lätt att göra rätt 
Vi ser till att anordna aktiviteter som sänker trösklar för företag och företagare till att 
starta, verka och utvecklas i Kungsörs kommun. Vi fortsätter med Företagsservice, 
och ser över konceptet under 2022. Den interna arbetsgruppen NKI-gruppen, har 
dessa frågor i fokus. Under 2022 startar vi även upp ”Kompetensförstärkning i Västra 
Mälardalen”, kunskapshöjande insatser tillsammans med olika 
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näringslivsorganisationer och kommunala enheter för näringslivet. 
Näringslivskontoret ser till att i sina olika interna forum lyfta vikten av god service till 
såväl medborgare som företagare. 
 

5. Infrastruktur – nyttja och ytterligare utveckla Kungsörs strategiska läge. 
Vi är lyhörda för lokala näringslivets behov, och samlar in deras åsikter. God 
infrastruktur och säkerställandet av bredbandsuppkoppling underlättar etableringar. 
Fortsatt arbete med bredbandsuppkopplingen, för att stärka den i hela kommunen.  
 

6. Upphandling 
Vi vill möjliggöra för lokala företag att vara med och lämna anbud på offentliga 
upphandlingar i Västra Mälardalen. Under 2022 fortsätter vi med anbudsskola 
tillsammans med upphandlingsenheten.  Vi synliggör även kommande upphandlingar 
på kommunens webb, samt informerar om upphandling i nyhetsbrev. Under 2022 
antas Kungsörs kommuns lokala direktiv för upphandling, som såklart också ska 
implementeras och kommuniceras. 
 

7. Skola näringsliv 
Det finns en önskan från näringslivet om att komma närmare skolan. Under våren 
2022 skapar näringslivskontoret arenan för gemensamma träffar. Här blir fokus bland 
annat företagande, nisch-kompetens hos företagen samt prao/praktik. 
 

8. Trygghetsskapande arbete 
Tillsammans med säkerhetssamordnare och kommunpolis anordnar vi bland annat 
branschträffar och områdesträffar/trygghetsvandringar för näringslivet. 
Säkerhetssamordnare deltar på fastighetsägarträffar. Trygghetsskapande arbete är 
även en stående punkt i nyhetsbrev samt företagsfrukostar. Genomför 
bakgrundskontroller vid försäljning av kommunal industrimark, för att försvåra 
kriminell etablering i Kungsör. 
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Nyckeltal och resultat 
Uppföljningen av resultat kommer att ske årligen i samband med uppdatering av 
verksamhetsplanen för utvecklingsenheten. Även förslag till revideringar. 

Nyckeltal 
Kungsör ska förbättra sitt resultat i Svenskt Näringslivs undersökning om det lokala 
företagsklimatet och nå betyget 4,4 i det sammanfattande omdömet 2022. 

Företagsbesök: 1. Antalet företagsbesök av tjänstemän ska vara minst 60 per år. 2. Antalet 
företagsbesök med kommundirektör och/eller kommunalråd ska vara minst 30 per år. 

Möjliggöra nya 30 000 m2 verksamhetsmark till 2025 

Tillsammans med näringslivet och Arbetsförmedlingen minska arbetslösheten i Kungsör till 
nivå med jämförbara kommuner. 


