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I Vingåker är det ingen risk att försvinna i mängden.
Vi går framåt tillsammans.”
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Näringslivsarbetet i Vingåkers kommun
Vingåkers kommun har idag ett näringsliv som erbjuder ett rikt utbud och god service till
medborgare, besökare och företag. Det finns idag ca 600 registrerade företag i kommunen. Dessa
företag genererar närmre 2000 arbetstillfällen och utgör en viktig bas för försörjning, tillväxt och
skatteintäkter. Ett tjugotal företag har fler än 20 anställda men merparten är få- och enmansbolag.
Jordbruk, bygg, handel, vård och omsorg samt tillverkning står för den största delen av kommunens
näringsliv, även ur ett sysselsättningsperspektiv. Varje år startar omkring 35 nya företag i
kommunen.
Vingåker är en liten kommun där närheten mellan medborgare, företagare och kommunen är en
styrka. I Vingåker ska det vara enkelt att vara företagare vilket innebär att vi ska vara tillgängliga,
effektiva och lyhörda i vår dialog med företagen. När företagen behöver kommunen måste
kommunen finnas där och fungera.
I vårt näringslivsarbete har vi valt att skala av och fokusera på några få viktiga saker och se till att
dessa blir gjorda. Att ta till oss av konstruktiv kritik och förbättringsförslag är en del av arbetet att
utvärdera hur vi gör saker. Vi vill ständigt bli bättre.

Det ska vara enkelt och inbjudande att starta och driva
företag i Vingåkersbygden
Denna näringslivsplan är en revidering av det tidigare näringslivspolitiska programmet för perioden
2015 – 2019. Innan dess fanns det ett näringslivspolitiskt program 2012 – 2014.
Planen styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i samverkan
med befintliga strategier och planer för att skapa enhetlighet.
Arbetet och kontakten med våra företag är kommunövergripande och vi strävar efter att alla
verksamheter inom kommunen ska arbeta mot ett företagsvänligt klimat. Näringslivsenhetens
uppdrag ska fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till näringslivets utveckling och
myndighetsutövning samt arbeta för att utveckla och marknadsföra Vingåkers kommun som en
attraktiv kommun för företagande.
I framtagandet av denna näringslivsplan har vi lagt stort fokus på att lyssna på näringslivet.
Företagens åsikter och önskemål har sammanställts och sedan vävts samman med övrigt insamlat
material. Detta har i sin tur bearbetats med övriga samarbetsaktörer, olika verksamheter inom
kommunen samt politiken. Resultatet har blivit fyra fokusområden som ska bana väg för kommunens
fortsatta näringslivsarbete. Fyra fokusområden med en väldigt tydlig röd tråd.
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Fyra fokusområden och ett leende

Samverkan
Vi ska sträva efter en ökad samverkan inom och mellan kommunen, näringslivet och övriga aktörer.

Marknadsföring
Tillsammans ska vi arbeta med att framhäva befintligt näringsliv men också marknadsföra orten för
möjliga nyetableringar.

Information
I Vingåker ska det vara enkelt att bedriva sin verksamhet och vi ska vara tillgängliga, effektiva och
lyhörda i vår dialog med företagen.

Lokal Ekonomi
Vi ska stimulera och främja lokal handel. Vi ska även hjälpa vårt lokala näringsliv att vara med och
agera på de upphandlingar som kommunen och dess bolag har.

SMILE
Smile är den röda tråden i vårt näringslivsarbete. Bemötandet, attityden och servicekänslan är a och
o. Vi strävar efter att vara lösningsorienterade med en företagsvänlig inställning.

2.

PLAN VINGÅKERS KOMMUN

Syfte






Skapa en ökad gemenskap och samverkan kopplad till Vingåkers näringsliv
Få Vingåkers näringsliv att växa såväl med befintligt näringsliv som med nyetableringar
Informera, förenkla och återkoppla regelbundet till näringslivet
Stärka den lokala ekonomin
Sträva efter en företagsvänlig inställning i alla kommunens led.

Mål
Det övergripande målet är arbeta med att ständigt förbättra företagsklimatet i kommunen.
Kommunen ska årligen
 Ta fram en med företagen överenskommen 5-punktsplan
 Mäta vårt bemötande och stäva efter ständig utveckling
Under respektive fokusområde finns ett antal delmål liksom en aktivitetsplan som är kopplad till
dessa. Observera att detta är utdrag ur ett arbetsdokument som finns bifogat och som kommer att
ändras över tiden.

Uppföljning
Aktivitetsplanen ska följas upp löpande av näringslivsansvarig och årligen redovisas för
kommunstyrelsen.
Uppföljning ska redovisas på kommunens hemsida
Aktuell status inom respektive område redovisas löpande för berörda verksamheter inom
kommunen samt för näringslivsrådet.
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Fokusområde 1:

Samverkan

Medborgare, näringsliv och kommun är gemensamt goda ambassadörer som finner lösningar som
säkerställer vår gemensamma framtid. Tillsammans ansvarar vi för att driva Vingåkersbygden framåt.
Lokalt arbetar vi för att, tillsammans med företagen, åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra
Vingåkers kommun attraktiv för företagare. Internt arbetar vi aktivt över verksamhetsgränserna och i
olika grupperingar träffas vi som har med företag att göra för att diskutera aktuella utmaningar och
frågeställningar.
Vingåkers kommun ska vara öppna och generösa när företag vill samverka på olika sätt. Kommunens
ska möjliggöra för övriga aktörer att nå ut till Vingåkers näringsliv samt samarbeta i relevanta
regionala och nationella sammanhang
Syfte: Skapa en ökad gemenskap och samverkan kopplad till Vingåkers näringsliv

Aktivitetsplan

Delmål

Företagsfrukost 2 ggr/år

Stärka dialog

Branschmöten 2 ggr/år, gärna i samverkan med andra
aktörer

Stärka dialog

Möten med näringslivsrådet 4 ggr/år

Stärka dialog

”En väg in”

Arbeta för god samsyn internt som externt

Projekt Kompetensförsörjning näringsliv

Vara aktiva kring arbetsmarknad och
kompetensförsörjning

Starta eget-utbildningar

Stimulera entreprenörskap

Event Brottslighet i Vingåkers Näringsliv

Samverka gällande brottslighet

Ung företagsamhet

Samverkan mellan skola/näringsliv

Stimulera till samarbeten mellan bygdens dragplåster

Samverka med besöksnäringsföretag
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Fokusområde 2:

Marknadsföring

Genom att hylla och lyfta befintligt näringsliv bygger vi en lokal stolthet. Vi skapar en framtidstro för
våra barn och ungdomar samt stimulerar till företagande. Det är viktigt att uppmärksamma när det
händer positiva saker ibland Vingåkers företag vilket motiverar andra.
Vi vill att Vingåker ska vara en attraktiv plats att besöka, verka och bo på samt ett eftertraktat val för
etableringar. Vi behöver också planera för och marknadsföra vår ort för potentiella nyetableringar.

Syfte: Få Vingåkers näringsliv att växa såväl med befintligt näringsliv som med nyetableringar

Aktivitetsplan

Delmål

Få med näringslivsperspektivet i ÖP-arbetet

Vara aktiva i planeringen av mark för
företagsetableringar

Nya skyltar för ledig etableringsbar mark

Marknadsföra mark, lokaler och tomter

Medverka i utnämningen av Årets Företagare och Årets
Stöttepelare

Lyfta fram lokala ambassadörer

Centrumutveckling/ fysisk miljö

Arbeta med att snygga till utvalda delar av Vingåker
för att stimulera till rörelse och stärka ortens
varumärke

Samla in och sammanställa önskemål om ny verksamhet

Kontinuerligt bearbeta potentiella företag för
nyetableringar

Annonsera i Lokalguiden

Delta i lämpliga sammanhang för att marknadsföra
kommunen

Stimulera till rörelse mellan bygdens besöksmål

Arbeta med att stärka orten för besöksnäringen
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Fokusområde 3:

Information

Vi värdesätter den nära dialogen och kommunikationen med vårt lokala näringsliv. Vi använder den
lilla kommunens fördelar såsom hög servicegrad, enkel samordning och korta beslutsvägar. Internt
stävar vi efter att arbeta aktivt mellan verksamheterna för att diskutera aktuella utmaningar och
frågeställningar som påverkar näringslivet. Hela organisationen ska vara lösningsorienterade. Vi
strävar också efter att företagen ska få snabb återkoppling vid kontakt.

Syfte: Informera, förenkla och återkoppla regelbundet till näringslivet

Aktivitetsplan

Delmål

Digitala nyhetsbrev 10 ggr/år

Stärka dialog

Näringsliv på Facebook varje torsdag

Skapa stolthet

Företagsbesök, minst 20 st varav ca 6 st med politiker
och övriga tjänstemän

Stärka dialogen

Uppmärksamma nya företag i kommunen med fysiska
utskick

Bjuda in

Implementera NKI

Service, bemötande, attityd

Kommunikationsplan Näringsliv

Stärka dialogen

Dialog med media

Sprida goda nyheter

Medverka i VFD

Informera

Uppdatera hemsidan

Informera

Event Få hjälp i bidragsdjungeln

Ge kunskap om stöd som finns att söka
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Fokusområde 4:

Lokal Ekonomi

Vingåkers näringsliv har en god spridning av olika branscher och verksamheter. Lokala entreprenörer
är viktiga för Vingåkers framtid.
Kommunen är en viktig spelare när det kommer till inköp och upphandling. I den mån det går är det
viktigt att kommunen och dessa bolag försöker stimulera den lokala ekonomin. Detta gör vi genom
att hjälpa våra lokala företag att göra rätt när det kommer till upphandling.
Syfte: Stärka den lokala ekonomin

Aktivitetsplan

Delmål

Utbildning Offentlig upphandling

Ge kunskap om upphandling för våra lokala företag

Arbeta aktivt med Inköpsrådet

Arbeta med alla kommunens verksamheter och bolag
för att främja det lokala näringslivet

Uppdatera information löpande om kommande
upphandlingar

Ge kunskap om upphandling för våra lokala företag

Dialogmöte inför upphandling Maskintjänster

Ge kunskap om upphandling för våra lokala företag

Presentkort

Inspirera till lokal handel
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