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1. Ett handslag för framtiden 
Det är mycket som är bra när det gäller näringslivet och dess förutsättningar i 
Gnesta kommun. Företagsklimatet får allt bättre betyg i de rankingar som görs. 
Befolkningen växer främst genom inflyttning. Kommunen kan på många sätt sägas 
erbjuda ett alternativ med en god livsmiljö inte minst för stressade storstadsbor. 
Näringslivet har bredd. Samarbetet mellan kommunen och näringslivet är gott. 

 

Samtidigt gör sig olika utmaningar påminda också i Gnesta. Den tilltagande 
konkurrensen i den globala ekonomin och dess effekter lokalt är en sådan. På det 
nationella och regionala planet är kvaliteten i transportsystemet en utmaning som 
av och till får karaktären av hot. Ungdomar lämnar kommunen för studier 
samtidigt som för få väljer att gå vidare till universitet och högskolor.  

 

Gnesta präglas i stor utsträckning av att vara en del av det inre Södermanland med 
de kännetecken som är karaktäristiska för den delen av Sverige. Dessa är bl.a. en 
vacker kulturbygd med möjligheter till sköna upplevelser för boende och besökare, 
tätt med små företag och låg utbildningsnivå hos befolkningen. För Gnesta gäller 
det som också präglar andra delar av Sörmland att kommunikationer och relationer 
ut över länsgräns är viktigare än kontakterna inåt i länet. I Gnestas fall handlar det 
om en allt tätare relation med den snabbt växande huvudstadsregionen. 

 

Kommunen har ett antal övergripande mål som har bäring på utvecklingen av 
näringslivet. Flertalet av dem avser innevarande mandatperiod 2011-2014. Det 
gällande näringslivsprogrammet har dock ca 15 år på nacken och motsvarar inte de 
krav som måste ställas på ett sådant program i dag. För en fortsatt, hållbar tillväxt 
av näringslivet i Gnesta kommun krävs nu ett långsiktigt, målmedvetet arbete 
grundad i en samsyn, ett handslag, mellan kommunen och det lokala näringslivet, 
där kommunen förutsätts vidta vissa åtgärder och näringslivet andra. 

 

Avsikten är att utifrån en gemensam analys och en öppen och konstruktiv dialog 
mellan kommunen och företagen rörande prioriteringar och förändrade villkor 
skapa en grund för insatser från båda parter, åtgärder som går i samma riktning och 
därför förstärker varandra. Det handlar om att stärka de värdefulla, uppskattade 
och i vissa fall unika inslagen i den miljö som Gnesta redan i dag kan erbjuda 
företagen och samtidigt vidta åtgärder för att successivt och målinriktat göra 
förändringar utifrån de nya villkor och förutsättningar som skapas i omvärlden.  

 

Att utvecklas är att förändras. Men att utvecklas är också att utgå från och bygga på 
den kärna som utgör den identitetsskapande profilen. Bilden av Gnesta består av 
många bitar. Att man där ska hitta stolta och framgångsrika företag är ett av målen. 
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2.Uppdraget 
Sedan 2011 har Gnesta kommun arbetat aktivt för att öka dialogen och skapa 
mötesplatser för företagare och näringsliv i kommunen. För att ta nästa steg i 
arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringslivet i kommunen behövs ett 
långsiktigt och väl förankrat näringslivsprogram. Programmet ska ha konkreta mål, 
sträcka sig minst till år 2020 och vara uppföljningsbart. Med dessa utgångspunkter 
beslutade kommunstyrelsen i maj 2013 att ”uppdra till näringslivschefen att ta fram 
ett förslag till näringslivsprogram”. 

 

En arbetsgrupp har bildats för att ta fram näringslivsprogrammet. Gruppen har 
bestått av näringslivsrådet, företrädare för Gnesta Handel och Företagarna Trosa-
Gnesta samt representanter för kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden 
med ledande tjänstemän. Som processledare och stöd för gruppen har Bengt 
Wahlström och Gunnar Johnson, Företag & Framtid AB, fungerat. Arbetsgruppen 
har träffats vid fyra tillfällen. Utöver de synpunkter som tillförts av arbetsgruppen 
har drygt 15 intervjuer gjorts med olika intressenter, varav några också ingått i 
arbetsgruppen (se bilaga). 

 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut har arbetet med att ta fram 
näringslivsprogrammet tagit avstamp i tidigare arbete och antagna 
strategidokument på lokal och regional nivå. Det är lokalt främst arbetet med 
Bilden av Gnesta och pågående ESF-projekt kallat ”Gnesta Företagsutveckling”. 
Sörmlandsstrategin och Sörmlands handlingsprogram för ett hållbart näringsliv och 
en hållbar arbetsmarknad, båda framtagna av Regionförbundet Sörmland, har likaså 
utgjort utgångspunkter för arbetet. 

 

Avsikten är att programmet utifrån ett antal tydliga strategiska mål ska ange planer 
för vad kommunen och näringslivet, var för sig och i vissa fall gemensamt, ska göra 
för att skapa ett gott näringslivsklimat och fortsatt hållbar ekonomisk tillväxt. 
Ambitionen är också att det ur kommunens synvinkel ska hålla över flera 
mandatperioder. 

 

Detta dokument är slutrapporten från arbetsgruppen. Den inleds med en bild av de 
allt snabbare förändringar som präglar omvärlden och därmed förutsättningarna 
för ett framgångsrikt näringsliv. Därefter görs en kort exposé över utvecklingen i 
och av Gnesta i avsikt att sätta in nuvarande utvecklingssteg i ett historiskt 
sammanhang. 

 

Diskussionerna i arbetsgruppen och intervjuerna har gett en bild av vad som är 
Gnestas starka sidor i ett näringslivsperspektiv med sikte mot år 2020 och tiden 
därefter men också vad som är utmaningar och, som det heter idag, tydliga 
förbättringsområden. Den bilden redovisas i avsnitt fyra tillsammans med vissa 
statistikuppgifter, som avser att förtydliga nulägesbilden för Gnesta. I rapporten 
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redovisas sedan vad som utifrån en fördjupad omvärldsbild kan bedömas vara 
framgångsfaktorer för ett välmående näringsliv med avseende på den tidshorisont 
som ska gälla för programmet. Därefter kommer rapportens huvudavsnitt, dvs. mål 
och åtgärder samt indikatorer, de senare för att göra det möjligt att följa upp att 
överenskomna åtgärder vidtas och att de i sin tur leder till att programmets mål kan 
nås. Ett förslag till modell för en återkommande uppföljning av 
näringslivsprogrammet avslutar rapporten. 

3. Gnesta i en omvärld i förändring … 
Förutsättningarna för företag och företagande förändras i accelererande takt. Det 
ställer stora krav på anpassningsförmåga och kanske i ännu högre grad på 
förutseende, att skapa försprång. Att förändringstakten blir allt högre har ett starkt 
samband med den tekniska utvecklingen och den globala ekonomins kontinuerliga 
sökande efter att vinna nya fördelar i den miljö som ständigt utvecklas genom de 
tekniska landvinningarna. 

 

Detta får effekter inte bara på den globala eller nationella nivån utan i minst lika 
hög grad på den lokala. Den lokala miljön och attraktionskraften har snarast fått 
ökad betydelse samtidigt som globaliseringen är påtaglig. Det har att göra med att 
tillgången på matchande kompetens hos arbetskraften blivit allt viktigare. 
Paradoxen är således att samtidigt som vi lever i den mest globaliserade av alla 
tidevarv har insatser lokalt sannolikt större betydelse än någonsin tidigare. 

 

De förutsättningar som idag gäller för framgång ur ett näringslivsperspektiv kan 
sammanfattas på följande sätt: 

 

Vi har en ”ny ekonomisk geografi” där tidigare industrialiserade länder har fått 
konkurrens av att ”nya” länder gör stora framsteg först genom enkel produktion av 
industrivaror och därefter mer och mer med kunskapsbaserade varor och tjänster. 
Konkurrensen ökar således samtidigt som marknaden för avsättning av skilda 
produkter växer genom spridning av köpkraften. Omvärldsberoendet har ökat 
påtagligt genom att världens ekonomier är sammanflätade, vilket märks i såväl 
uppgångar som nedgångar i de globala ekonomiska konjunkturerna.  

 

Tillväxten sker numera främst i tjänste- och servicenäringarna medan 
tillverkningsindustrins andel av ekonomin och av antalet anställda minskar. I det 
sammanhanget är det viktigt att minnas att gränsen mellan vad som är tillverkning 
respektive tjänster inte är skarp och att en stor del av tjänsteproduktionen utförs på 
uppdrag av eller inom ramen för tillverkande företag. 

 

Miljö- och klimatfrågorna blir viktigare. Trenden går mot att hållbar utveckling får 
större genomslag i både samhällets och företagens beslutprocesser. De stora 
globala företagen ser dessutom numera miljöutmaningarna snarare som möjligheter 
än som hot.  Nya tillväxtmöjligheterna skapas av miljöfrågor, som ofta kräver 
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samarbetsstrategier över traditionella branschgränser.  På samma sätt ökar intresset 
för andra områden inom det som brukar kallas ansvarsfullt företagande, CSR. Det 
gäller bland annat jämställdhet, mångfald och likabehandling. 

 

Vi ser också en tydlig trend mot allt mer av kunskap i produktionen av såväl varor 
som tjänster. En växande andel av förädlingsvärdet består av tillförsel av 
kunskapsbaserade innovationer. Det i sin tur påverkar arbetsmarknaden genom att 
utvecklingen går mot allt mer specialiserade och därmed smalare yrkesområden 
som i nästa led skapar nya förutsättningar för matchningen på arbetsmarknaden 
med utmaningar för kompetensförsörjningen lokalt. 

 

Den ökade konkurrensen inte minst globalt och nya förhållningssätt hos 
konsumenterna medför en förkortning av produktlivslängden, dvs. att nya varor 
och tjänster efterfrågas på marknaden långt innan deras normala livslängd är över. 
Det förstärker betydelsen av innovationer och ett dynamiskt entreprenörskap. 

 

Den snabba digitaliseringen, internetutvecklingen och genomslaget för smarta 
mobiler leder till nya förutsättningar och spelregler i många sektorer och branscher. 
Det gäller inte minst sociala media, som inte bara skapar ett helt nytt 
marknadsföringslandskap utan även ändrar maktbalansen mellan konsument och 
producent. 

 

Sammantaget har utvecklingen lett till en ökad konkurrens inte bara mellan företag 
utan också mellan regioner och platser. Ortens eller platsens betydelse ökar i takt 
med att tillgången på för det lokala näringslivet väl anpassad kompetens blir 
viktigare och förstärks av förändrade värderingar när det gäller livsmönster och 
livsmiljö. Lokal attraktivitet blir därmed en nyckelfaktor samtidigt som en annan 
effekt av matchningsproblematiken är en kraftigt ökad arbetspendling, det som nu 
går under begreppet ”funktionell regionförstoring”.  

4. … som även tidigare skapat nya förutsättningar 
Men att förändringar i omvärlden medfört förändrade villkor för de människor 
som valt att bosätta sig i det som idag är Gnesta kommun är ingen ny företeelse. 
Omvärldsförändringar har skapat och kommer att fortsätta att skapa nya 
förutsättningar, möjligheter och utmaningar. De insatser som nu måste göras för 
att möta detta ständigt förändrade landskap bör därför ses i sitt historiska 
sammanhang, som fortsatta steg på en väg mot fortsatt framgång, inte som 
uppbrott från en statisk tillvaro. 

 

Gnestabygden har varit bebodd sedan minst ca 1 000 år f.Kr. Bosättningarna var då 
som på så många andra platser små jordbruk. Så småningom kom trakten att 
innehålla också många stora gårdar och det växte upp marknadsplatser där handel 
av allhanda varor ägde rum. 
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En stor förändring inträffade i samband med att järnvägen byggdes, inte minst då 
den dåvarande lilla tätorten Gnesta kom att ligga där Västra stambanan drogs fram. 
Stationen i Gnesta invigs år 1861 och Gnesta tätort växer successivt i betydelse och 
tar skepnad av centralort för bygden. Exempel på det senare är att marknaden i 
Björnlunda vid sekelskiftet 1900 flyttar till Gnesta, som redan 1883 blivit s.k. 
municipalsamhälle.  

 

I tätorten Gnesta men också på andra platser i nuvarande Gnesta kommun 
tillkommer vid samma tid ett antal småindustrier. En lite större tändsticksfabrik 
anläggs liksom mejeri, bryggeri, garveri och senare också snickerier och åkerier – 
allt tidstypiska verksamheter som väl illustrerar den tidens förutsättningar. Lika 
illustrativt och tidstypiskt är det faktum att flertalet av dessa industrier läggs ned 
under 1950-talet samtidigt som nya verksamheter ser dagens ljus.  

 

Ett tydligt tecken på traktens närhet till huvudstaden och på nya villkor och 
livsmönster är det första pendeltåget till Stockholm som avgår från Gnesta år 1968. 

 

När kommunerna bildades i Sverige 1863 fanns i nuvarande Gnesta kommun vid 
sidan av det som senare blev Gnesta municipalsamhälle ytterligare sex kommuner. 
Det var Frustuna, Kattnäs, Dillnäs, Gåsinge, Björnlunda och Gryts kommuner. 
Genom kommunreformer på 1900-talet återstod så två kommuner år 1952, Gnesta 
och Daga kommuner, vilka båda tillfördes Nyköpings kommun år 1974. Knappt 
två decennier senare, år 1992, skapades nuvarande Gnesta kommun genom en 
utbrytning från Nyköping. 

5. Gnesta – en nulägesbild i ett näringslivsperspektiv 
Som Gnestas starka sidor nämns ofta det geografiska läget med närhet till 
storstaden med dess ekonomiska och kompetensmässiga täthet. Samtidigt erbjuder 
naturen upplevelser som kan vara av särskild betydelse i en storstadsnära miljö. 
Bredden av många små företag, varav många numera börjat samverka i olika 
nätverk, samt närheten i flera avseenden till service och kontakter är andra fördelar. 
Likaså finns byggbar mark lämplig för såväl bostäder som kommersiella 
verksamheter. Det finns en spridd uppfattning att det nu sker ett antal positiva 
saker i kommunen som inte minst gör att självbilden successivt stärks. 

 

Bland det som uppfattas som mindre starka sidor för Gnesta framhålls ofta den 
låga utbildningsnivån hos befolkningen och en upplevd brist på samverkan mellan 
näringslivet och skolan. Infrastrukturen har brister och det gäller också för 
kommunikationer via bredband. Företagens relativa litenhet skapar begränsningar 
när det gäller möjligheterna till lite större investeringar och den omfattande 
pendlingen av arbetskraft mot Stockholmsområdet ökar sårbarheten. Den lite 
otydliga bilden av Gnesta som varumärke nämns också som en utmaning liksom en 
attityd av försiktighet och kanske obenägenhet till förändringar hos invånarna. 
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Företagsklimatet utvecklas åt rätt håll men är, som det framstår i de enkäter som 
görs, ett förbättringsområde. 

 

Det som redovisas ovan är en sammanfattande bild av det som framkommer vid 
samtal i arbetsgruppen och vid intervjuer. Den kan med fördel kompletteras med 
några statistiska uppgifter rörande ett antal nyckelfaktorer för fortsatt utveckling av 
näringslivet i kommunen. 

5.1 Befolkningen  
Vid halvårsskiftet 2013 hade Gnesta 10 457 invånare. Befolkningen ökar mer eller 
mindre kontinuerligt men med relativt små tal. Ökningen sker i huvudsak genom 
ett positivt flyttnetto. Medelåldern (42,4 år) är något högre i Gnesta är för riket i 
övrigt (41,2 år) och betydligt högre än för kommunerna i Stockholms län (38,9 år). 
Den stiger också något snabbare än för riket i övrigt. 

5.2 Utbildningsnivån 
Den generella utbildningsnivån i Gnesta är låg. Andelen av invånarna 25-64 år med 
en högskoleutbildning som är tre år eller längre uppgår endast till 16 %. Det kan 
jämföras med motsvarande siffra för riket som helhet som är 25 %. Den låga 
utbildningsnivån är särskilt tydlig bland männen där enbart 12 % har en längre 
högskoleutbildning. Motsvarande andel för kvinnorna är 21 %. En låg 
utbildningsnivå är kännetecknande för hela Sörmlands län. 

5.3 Arbetspendlingen 
Arbetspendlingen är omfattande i Gnesta. Att utpendlingen främst till Södertälje 
och Stockholm är stor är knappast förvånande med tanke på Gnestas närhet till 
arbetsplatser där. Det faller väl in i det mönster som gäller för andra kommuner i 
huvudstadsregionen. Intressant är dock att även inpendlingen visar tämligen höga 
siffror. Det är ett tecken på att delar av kompetensförsörjningen på såväl privata 
som offentliga arbetsplatser klaras genom den fysiska närheten till mer 
tättbefolkade områden. Utpendlingen uppgår år 2011 till 56,6 % och inpendlingen 
till 27,2 %. Både ut- och inpendlingen har ökat sedan år 2000 då motsvarande 
siffror var 54,6 % respektive 24,6 %. 

5.4 Företagandet 
En hög andel av den vuxna befolkningen i Gnesta kommun är företagare. 
Samtidigt är inte nyföretagandet anmärkningsvärt högt. För perioden 2008-2012 är 
årsmedeltalet 6,1 nya företag per 1 000 invånare, vilket är något under motsvarande 
siffror för riket som helhet. 

5.5 Företagsklimatet 
Företagsklimatet mäts bland annat genom två riksomfattande rankingar. Det är dels 
Svenskt Näringslivs årliga ranking, dels SKL:s tillsammans med bl.a. Stockholm 
Business Alliance. Den senare visar företagens uppfattning om kvalitet och 
bemötande i kommunens myndighetsutövning. I Svenskt Näringslivs ranking har 
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Gnesta vid den senaste mätningen, som genomfördes år 2012, plats 95 av samtliga 
290 kommuner. Resultatet är en successiv förbättring. Plusfaktorer i mätningen är 
främst politikernas attityder till näringslivet, nyföretagandet och företagarnas 
sammanfattande omdöme. Förbättringsområden är tillgången på kompetens samt 
transporter. När det gäller företagens sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen blir Gnestas plats 74, vilket är en förbättring med så 
mycket som 43 placeringar från föregående mätning. Betyget från företagarna på 
det sammanfattande omdömet i Gnesta är 3,59 på en skala 1-6. Snittet för samtliga 
kommuner i landet är 3,34. 

 

I SKL:s senaste enkät redovisad i september 2013 hamnar Gnesta på plats 156 av 
179 deltagande kommuner. Index för Gnesta uppgår till 63 av maximalt 100. 
Snittet för samtliga kommuner är 67. Vid förra mätningen 2011 hade Gnesta ett så 
lågt index som 55. Låga betyg ges för ”kompetens” och ”rättssäkerhet”. 

 

Mätningarna visar således ett förbättrat företagsklimat men med ett klart utrymme 
för ytterligare förbättringar, vilket också framgått vid de intervjuer som gjorts. 

5.6 Lönesumman 
En intressant uppgift är utvecklingen av lönesumman. Den mäts för såväl 
nattbefolkningen (de som är bosatta i kommunen) som dagbefolkningen (de som 
arbetar i kommunen) och visar i princip hur pass kvalificerade jobb som de boende 
i kommunen har respektive den generella kompetensnivån på de jobb som finns i 
företag och offentlig sektor i kommunen. Inom ramen för arbetet med 
näringslivsprogrammet har enbart lönesumman för nattbefolkningen tagits fram, 
vilket mot bakgrund av omfattningen av utpendlingen inte visar hela sanningen om 
karaktären på näringslivet i Gnesta kommun. Lönesumman för nattbefolkningen 
har under perioden 2008-2012 stigit med 3,7 % vilket kan jämföras med 
motsvarande tal för riket som är 3,1 %. 

5.7 Branschbilden 
Det är stor bredd på företagandet i Gnesta kommun. Småföretagandet är 
omfattande. De flesta företag finns inom sektorerna företagstjänster och 
fastighetsverksamhet (86 företag med 119 anställda), byggverksamhet (67 företag 
med 209 anställda), handel (59 företag med 202 anställda) samt tillverkning (30 
företag med 196 anställda). Viktiga näringar är dessutom besöksnäringen och 
jordbruket. 

 

Handelsindex, som visar hur stor del av den disponibla inkomsten som de boende i 
kommunen spenderar i den egna kommunen, uppgår 2012 för Gnesta till 106 % 
för dagligvaror och 28 % för sällanköpsvaror. Handelsindex för Gnesta har i 
huvudsak varit konstant under senare år. Den höga siffran för dagligvaror torde 
förklaras av inköp som görs av sommarboende och andra tillfälliga besökare i 
kommunen. 
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Omsättningen och andra uppgifter för turist- och besöksnäringen sammanställs i 
den s.k. turistekonomiska statistiken, TEM. För besöksnäringen i Gnesta har hittills 
ingen sådan sammanställning gjorts, vilket innebär att kommunen för närvarande 
inte har några tillförlitliga uppgifter rörande omsättningen, antalet anställda eller 
antalet gästnätter i näringen lokalt.  

6. Framgångsfaktorer med sikte på 2020 och därefter 
Som framgår tidigare i denna rapport sker idag en snabb förändring av 
förutsättningarna för ett framgångsrikt näringsliv genom ett antal processer av 
global karaktär. Denna utveckling har emellertid en direkt och/eller indirekt effekt 
också för det lokala näringslivet och därmed också för vilka åtgärder som är viktiga 
att vidta för Gnesta med sikte mot år 2020 och tiden därefter. Tidigare har 
påpekats paradoxen att även om vi aldrig tidigare levt i en mer omvärldsberoende 
eller globaliserad tid har sannolikt insatser lokalt för ökad attraktivitet och andra 
förutsättningar större betydelse än någonsin. Med utgångspunkt i den omvärldsbild 
som tecknas inledningsvis och bedömningar av utvecklingen de kommande åren 
kan ett antal framgångsfaktorer för ett fortsatt välutvecklat och välmående lokalt 
näringsliv identifieras. Det är generella framgångsfaktorer som också gäller för 
Gnesta.  

 

Allt tyder på att vi kommer att se en fortsatt utveckling mot allt mer av kunskap i 
produktionen av såväl varor som tjänster. Svenskt näringsliv har ingen möjlighet att 
konkurrera på världsmarknaden och inte heller nationellt eller lokalt utan att ta 
hänsyn till detta. Stegrade krav från konsumenterna inte minst på tjänstesidan pekar 
i samma riktning. När det gäller Gnesta ställer det stegrade krav inte minst på de 
tillverkande företagen och för nuvarande och tillkommande företag med inriktning 
mot en växande tjänste- och servicesektor. 

 

Teknikutvecklingen kommer med stor säkerhet att fortsätta att accelerera. Det 
gäller inte minst inom området digital kommunikation men givetvis även på andra 
områden. Viktigt att minnas är att en accelererande teknikutveckling också får 
effekter på vårt sätt att leva, våra värderingar och våra val i arbetslivet. Att Gnesta 
ska ha en acceptabel nivå på bredbandsuppkopplingen är att se som en 
hygienfaktor inom alla branscher men är inte minst viktigt för de företag som ligger 
utanför tätort. 

 

En allt kortare produktlivslängd och den nya ekonomiska geografin, som idag i 
princip omfattar alla kontinenter, medför att innovationer och entreprenörskap 
kommer att bli än viktigare. Krav ställs redan idag och kommer att ställas på 
innovationer i flera avseenden som i produktprestanda men också i organisation, 
marknadsföring och otraditionell samverkan. Regeringen har nyligen antagit en 
innovationsstrategi, som visar den betydelse som man fäster vid området. 
Innovationer uppkommer ofta i gränssnittet mellan företag i olika branscher, vilket 
stärker behovet i en kommun som Gnesta av olika insatser lokalt för att skapa 
mötesplatser och nätverksbildande. 
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Ett hållbart näringsliv i Gnesta måste också ta hänsyn till att miljö- och 
klimatfrågorna sannolikt kommer att fortsätta att öka i betydelse. Det skapar också 
nya affärsidéer, ofta i samarbetet mellan företag och i utvecklingen av helt nya 
produkter och/eller tjänster.  Framgångsrika företag måste också ge stort utrymme 
åt breda arbetsmiljöfrågor och att agera så att den publika bilden av företaget är 
positiv. ”Hållbarhet” är redan ett nyckelbegrepp och inget tyder på att det kommer 
att minska i betydelse. 
 

 

Med en tilltagande global konkurrens samt nya och kanske accelererande krav från 
konsumenterna krävs också en stark anpassnings- och förnyelseförmåga. Företagen 
måste vara lättrörliga i den meningen att det gäller att snabbt kunna ställa om 
produktionen, hitta nya former för leverans, nya marknader och kanske nya 
partners. För Gnesta del kan det underlättas av att vara en grannkommun till 
Stockholmsregionen med dess kritiska massa av företag och kompetenser. 

 

För att detta ska vara möjligt, dvs. mer av kunskap, innovationer och 
anpassningsförmåga samt ett entreprenöriellt förhållningssätt förutsätts företagen 
ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens. Det är sannolikt att 
kompetensförsörjningsfrågan kommer att bli än mer betydelsefull de närmaste åren 
och därmed kommer att sätta matchningsproblematiken i fokus. Också här är 
närheten till en storstad en plusfaktor för näringslivet i Gnesta. 

 

Om tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är en kritisk faktor och kanske 
företagens viktigaste resurs ställer det krav på att kunna attrahera denna 
nyckelfaktor. Det förutsätter att företagen är attraktiva men i hög grad också att 
lokalsamhället kan erbjuda en attraktiv livsmiljö med ett brett spektrum av 
tillgångar för att tilltala olika preferenser. Till skillnad mot tidigare nyckelfaktorer är 
arbetskraften en rörlig, i vissa fall lättrörlig faktor, vilket accentuerar vikten av ett 
samlat agerande i Gnesta för att stärka attraktiviteten. 

 

Samtidigt ser vi att arbetspendlingen inte bara är omfattande utan också ökar. Det 
betyder att det blir av stor vikt att det finns goda kommunikationer och att man har 
ett kommunöverskridande förhållningssätt. Ett antal frågor, t.ex. de som rör 
kompetensförsörjningen kan mest framgångsrikt hanteras i ett prestigelöst, 
gränsöverskridande samarbete. För Gnestas del gäller det givetvis med andra 
kommuner i Sörmlands län men lika viktigt med aktörer på lokal och regional nivå i 
Stockholms län. 

 

Avslutningsvis bör som en framgångsfaktor också framhållas vikten av att minska 
sårbarheten genom en god bredd på näringslivet, att inte göra sig beroende av ett 
antal företag med ensidig profil. Samtidigt kan det vara viktigt att bygga kluster och 
samverkan mellan de företag som finns inom de branscher som är väl företrädda 

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Näringslivsprogram 2013 KS och KF 
 



         
         
  Kommunledningskontoret   Sid 12(20) 
 
 

lokalt i Gnesta. Alltså, gärna bredd på företagandet men också satsning på 
existerande starka branscher. 

7. Olika roller men gemensamma insatser  
Kommunen och de lokala företagen har givetvis olika roller och mäts med olika 
måttstockar. Samtidigt är beroendeförhållandet starkt. Företagen är beroende av att 
kommunen medverkar till att skapa en attraktiv livs- och företagsmiljö med allt vad 
som kan ingå däri från god kvalitet i skolan till trygga och välplanerade 
bostadsområden. Hållbar och långsiktig framgång för det lokala näringslivet 
förutsätter att kommunen och företagen gör en så långt möjligt gemensam analys, 
har en öppenhet och dialog sinsemellan om prioriteringar och förändrade villkor 
samt gärna också gör insatser som går i samma riktning och förstärker varandras 
åtgärder. Vikten av ett sådant gemensamt arbete har förstärkts av att frågorna runt 
näringslivets kompetensförsörjning har graderats upp och att hållbarhetsfrågorna 
står i fokus och kommer att fortsätta att göra det.   

 

Mot den bakgrunden bör detta näringslivsprogram för Gnesta ses som ett handslag 
mellan kommunen och näringslivet med åtgärder som förutsätter såväl dialog som 
ömsesidiga insatser och ett fortsatt gemensamt uppföljningsansvar. Programmet 
har tagits fram i ett samarbete mellan företrädare för kommunen och för 
näringslivet. Viktigt blir nu att det samarbetet och den samsynen fortsätter i 
genomförandet av utpekade åtgärder. 

8. Befintliga övergripande kommunala och regionala 
prioriteringar 
Näringslivsprogrammet ska ses som ett policydokument som är underställt 
kommunens tidigare antagna övergripande mål och strategier och är anpassat till de 
analyser och insatsområden som tagits fram av Regionförbundet Sörmland.  

 

Gnesta kommuns vision lyder: ”Gnesta – för dig som vill växa i stadens lugn och 
landets puls”.  

 

Kommunens långsiktiga mål fram till år 2020 är: 

~ En ökad befolkning. Kommunen ska ha 12 000 invånare år 2020. 
~ En trygg och hållbar livsmiljö. 
~ Kunskapstillväxt bl.a. genom utbildningsinsatser 

 

De kommunövergripande målen för mandatperioden 2011-2014 omfattar åtta 
målområden. Däribland återfinns: 

~ Kommunen ska utveckla ett gott företagsklimat 
~ Kommunen ska aktivt samverka med föreningsliv, kulturliv och näringsliv 
~ Kommunen ska genom god planering skapa förutsättningar för en hållbar 

befolkningsutveckling 
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Nyckelorden i den kommunikationsplattform för platsen Gnesta, som kommunen 
tagit fram är: ”Naturnära, Lättillgängligt, Personligt och Företagsamt”. 

 

Regionförbundet ha identifierat fyra utmaningar. De är: 

~ Brister i företagsklimat och attityder till entreprenörskap 
~ Låg teknikhöjd och förnyelsegrad 
~ Låg utbildningsnivå och problem med matchning på arbetsmarknaden 
~ Regionförstoring endast i delar av länet 

 

Utifrån den analysen har Regionförbundet fastställt fyra övergripande mål med 
insatsområden: De är: 

~ Attraktivt entreprenörsklimat för ökat företagande i Sörmland 
~ Förnyat och uppgraderat näringsliv inklusive utveckling av strategiskt viktiga 

branscher 
~ Kompetens för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en väl fungerande 

arbetsmarknad 
~ Ökad sörmländsk attraktionskraft genom stärkta samband såväl inom länet 

som med omgivande regioner 

9. Mål för utveckling av näringslivet i Gnesta med indikatorer 
och åtgärdsförslag 
I det följande redovisas förslag till mål, åtgärder och indikatorer för en fortsatt, 
hållbar ekonomisk tillväxt för näringslivet i Gnesta. 

9.1 En växande befolkning 
Kommunen har ett övergripande mål om att Gnesta ska ha minst 12 000 invånare 
år 2020. Det innebär en årlig genomsnittlig tillväxt om ca 200 personer. Ur 
näringslivssynpunkt är det ett viktigt mål, som därför också bör återfinnas i 
näringslivsprogrammet. De främsta motiven är att förbättra förutsättningarna för 
kompetensförsörjningen, att öka underlaget för kommunikationer samt som 
kundunderlag för lokala företag inom service och handel. Över huvud taget har 
”kritisk massa” när det gäller befolkning blivit en allt viktigare faktor.  

 

Samtidigt som det är positivt att ungdomar lämnar kommunen för högre studier är 
det angeläget att yngre personer, gärna barnfamiljer, väljer att bosätta sig i 
kommunen och att därför inte medelåldern ökar ytterligare. Det främsta skälet till 
att bevaka utvecklingen av medelåldern är att ha en bild av att kommunen har en 
växande befolkning i yrkesverksam ålder. 

 

Planberedskapen bör vara hög och omfatta alla delar av kommunen. 
Befolkningsutvecklingen bör vara hållbar och ske i en jämn takt. Nuvarande och 
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presumtiva invånare ska kunna erbjudas attraktiva miljöer. I första hand bör 
inriktningen vara att försöka få inflyttning från Stockholms län, som växer med 25 
000 till 30 000 personer om året och har en svår situation på bostadsmarknaden. 
Kommunen bör ta kontakter med strategiska organ i Stockholmsregionen för att se 
på vilket sätt Gnesta kan bidra till att underlätta bostadssituationen i området. 
Nuvarande invånare och sommarboende i kommunen är viktiga som förmedlare av 
fördelarna med att bo i kommunen. Viljan att rekommendera kommunen som 
bostadsort mäts i en medborgarundersökning som genomförs vartannat år. Vid 
den senaste mätningen uppgav 65 % att de var beredda att göra det. 

 

MÅL:  

● Befolkningsutvecklingen i Gnesta ska vara positiv och år 2020 ska 
invånarantalet uppgå till minst 12 000 personer 

● Andelen invånare som uppger att de rekommenderar kommunen som 
bostadsort ska successivt öka och år 2020 uppgå till 80 % 

 

INDIKATORER:  

● Antal invånare  
● Befolkningens åldersstruktur 
● Förvärvsfrekvensen 
● Andelen invånare som uppger att de rekommenderar Gnesta kommun som 

bostadsort 

 

ÅTGÄRDER:   

● Bra planberedskap i olika delar av kommunen 
● Kontakter tas med byggföretag som inbjuds att bygga bostäder i kommunen 
● Kontakter etableras med bl.a. Regionplanekontoret i Stockholms Läns 

Landsting 
● De goda resultaten i skolan värnas och informeras om 
● En form av ambassadörskap införs för personer med Gnesta-anknyting 
● Gnesta centrum rustas upp för att förstärka attraktiviteten 
● Kommunikationerna värnas 

9.2 Ett mer kunskapsintensivt näringsliv 
Redan idag finns ett antal företag i Gnesta kommun som har egen 
produktutveckling och hög tekniknivå. Dessa företag är viktiga för Gnesta och fler 
behöver komma till. En avgörande faktor för en sådan önskvärd utveckling är 
möjligheterna att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft till företagen. I Gnestas 
geografiska närhet finns mycket god tillgång på universitet och högskolor samt 
andra utbildningsanordnare.  

 

Skolan har - vid sidan av en generellt hög attraktivitet i kommunen - en nyckelroll. 
Ett ökat samarbete mellan ansvariga för skolan i Gnesta och näringslivet är 
önskvärt liksom målinriktade insatser från näringslivet för att stimulera ungdomar 
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från grundskolan ända upp till högskolan att få närkontakt med lokala företag. Det 
finns företagsfrämjande organisationer som driver projekt där högskolestudenter 
kan göra examensjobb eller motsvarande insatser vid företag. Av vikt är också att 
utbyggnaden av bredband sker i snabb takt till att motsvara minst nivån enligt den 
nationella IT-strategin. 

 

Lönesumman för dagbefolkningen, som beskriver kvalifikationskraven på jobben, 
är ett mått som kan användas för att bevaka att utvecklingen går åt det håll som 
målet anger. 

MÅL:  

● En växande andel av näringslivet ska vara kunskapsintensivt 

 

INDIKATORER:  

● Lönesumman för dagbefolkningen  
● Andel av befolkningen med högskoleutbildning  
● Branschstatistik 

 

ÅTGÄRDER:  

● Målinriktade insatser görs för att locka kunskapsintensiva företag att etablera 
sig i Gnesta kommun 

● Ungdomar stimuleras att studera vidare på högskolor och universitet 
● En mötesplats/ett samarbetsorgan skapas för träffar mellan skolan och 

näringslivet  
● Företagen är generösa med att erbjuda ungdomar praktikplatser 
● Skolan medverkar offensivt till att förmedla praktikplatser till ungdomar 
● Projektarbeten för studenter skapas i samarbete med olika högskolor och 

näringslivsfrämjande organisationer 
● Företagen anställer välutbildad personal på nyckelbefattningar 
● Planer tas fram för attraktivt boende 
● Åtgärder vidtas för att snabba på utbyggnaden av bredband  

9.3 Ett företagsklimat av hög klass 
Ett gott företagsklimat har avgörande betydelse för en fortsatt, hållbar tillväxt av 
näringslivet i Gnesta kommun. Vad som kännetecknar ett gott företagsklimat kan 
det finnas olika uppfattningar om och vad som är de viktiga ingredienserna i 
företagsklimatet kan också skilja sig från företag till företag. Känt är att det 
innehåller såväl mjuka som hårda faktorer och att den samlade bilden ofta är ett 
intryck blandat av uppfattningen av den allmänna attraktiviteten och exempelvis 
kvaliteten i skolan å ena sidan och bemötande, rättssäkerhet och service i mötet 
med myndighetsfunktioner å den andra. Företagsklimatet är också beroende av att 
ett antal basfunktioner som exempelvis att infrastrukturen fungerar. 

 

Svenskt Näringsliv gör årligen en enkät till företag angående företagsklimatet i 
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Sveriges samtliga kommuner och där återfinns en fråga som rör det 
sammanfattande omdömet om klimatet i den kommun där man är verksam. SKL 
gör tillsammans med Stockholm Business Alliance vart annat år en undersökning 
av karaktären Nöjd Kund Index (NKI) som riktar sig till de företag som haft ett 
ärende hos kommunens myndighetsfunktioner under det senaste året. 

 

MÅL:  

● Företagen ska uppleva företagsklimatet som gott och helst mycket gott. Det 
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Gnesta ska successivt 
förbättras och betyget ska år 2020 ha etablerat sig på minst nivå 4 på den 
sexgradiga skalan i SN:s mätning och ha ett index på lägst 75 i SKL:s ranking av 
NKI 

INDIKATORER:  

● Svenskt Näringslivs ranking med företagens sammanfattande omdöme och 
SKL:s NKI-undersökning  

 

ÅTGÄRDER:  

● Kommunens myndighetsutövning ska präglas av hög service, kompetens, 
rättssäkerhet och tillgänglighet  

● Arbetssättet i de myndighetsutövande förvaltningarna ska präglas av viljan av 
att få en bild av företagens samlade behov och därmed motsvara en 
lotsfunktion 

● Mötesplatser - exempelvis ett näringslivsråd - skapas där kommunen och  
näringslivet ska delta med en tydlig agenda och ett växlande värdskap 

● Åtgärder vidtas för att snabba på utbyggnaden av bredband så att nivån i den 
nationella IT-strategin uppnås 

● Näringslivsprogrammet ska följas upp av kommunen och näringslivet 
gemensamt 

9.4 Intensifierade relationer med Stockholmsregionen 
Gnesta kommun har omfattande pendlingsrelationer med Stockholmsregionen. 
Många företag i Gnesta har också sina viktigaste kunder där. I Gnesta pågår en 
successiv ompositionering från att vara en bygd baserad på lantbruk, hantverk, 
småindustri och besöksnäring till att också präglas av några kunskapsintensiva 
företag och av att vara en bostadsort för storstadsbor som lockas av den naturnära 
miljön och acceptabla pendlingsförhållanden.  

 

En framgångsfaktor för en fortsatt utveckling av näringslivet i Gnesta ligger i att 
fortsätta att kunna erbjuda en attraktiv, naturnära miljö, som lockar efterfrågad 
arbetskraft och entreprenörer, och kombinera det med en tydligare integration med 
den snabbt växande storstadsregionen. Där finns för många närheten till kunder, 
till teknikutveckling, till kunskapsutveckling och till potentiella partners. En fortsatt 
ompositionering handlar både om konkreta åtgärder för att säkra 
kommunikationerna och marknadsföringsinsatser å ena sidan och ett lokalt arbete 
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med att skapa nya mentala bilder och utveckla attityder å den andra. 

 

Ett tecken på att näringslivet i Gnesta utvecklas i positiv riktning är om 
inpendlingen av arbetskraft kan öka snabbare än utpendlingen eller att 
utpendlingsnettot, dvs. skillnaden mellan ut- och inpendlingen inte fortsätter att 
öka. Ur näringslivssynpunkt bör sålunda resultatet av ett närmande till 
Stockholmsregionen ge effekter på det lokala näringslivet.  

 

MÅL:  

● Gnesta ska uppfattas som en integrerad del av den växande 
Stockholmsregionen 

● Utpendlingsnettot ska minska 
● Ökad inflyttning av invånare och företag 

 

INDIKATORER:  

● Ut- och inpendlingssiffror 
● Flyttmönster 
● Företagsetableringar 

 

ÅTGÄRDER:  

● Kontakter upparbetas för att kommunikationerna långsiktigt ska säkras på 
järnväg och förbättras på landsväg  

● Kontakter intensifieras med bl.a. Regionplanekontoret vid Stockholms läns 
landsting och Stockholm Business Alliance (SBA) 

● Fortsatt utvecklingsarbete med ”Bilden av Gnesta” 

9.5 Ett stärkt entreprenörskap 
Ett starkt entreprenörskap är en nyckelfaktor för en fortsatt positiv utveckling av 
näringslivet i Gnesta och behöver stimuleras genom olika åtgärder. Det gäller trots 
att Gnesta redan idag kännetecknas av gott entreprenörskap. Nya företag kan 
bildas och nya företagsidéer se dagens ljus på flera olika sätt. Det kan ske genom att 
redan etablerade företagare startar ytterligare en verksamhet, genom att exempelvis 
ungdomar stimuleras att pröva på företagande och genom att potentiella 
entreprenörer lockas att flytta till Gnesta av ett gott företags- och entreprenöriellt 
klimat. Samarbetet bör intensifieras med olika företagsstödjande organisationer i 
strävandet att stärka entreprenörskapet. 

 

För att få en långsiktig effekt av ett högt nyföretagande är det viktigt att så många 
som möjligt av de företag som startas också överlever. Ett vanligt mått på 
livskraften i affärsidén och i företagandet är att mäta överlevnadsgraden efter tre år. 
Nyföretagandet mäts som antal nya företag per 1 000 invånare. 
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Ett event i form av en mässa och en näringslivsgala bör arrangeras årligen för 
utdelning av utmärkelser till Årets Företag och Årets Företagare samt för allmän 
trivsam samvaro, förstärkning av lokala företagsnätverk och stimulans till 
gränsöverskridande samverkan såväl mellan olika företag som mellan kommunen 
och företag eller grupper av företag. 

 

MÅL:  

● En kontinuerlig förnyelse och utveckling av näringslivet ska ske genom 
tillkomsten av nya företag.  

● Nyföretagandet och andelen överlevande företag ska vara högre än den nivå 
som gäller för riket 

 

INDIKATORER:  

● Nyföretagandet 
● Andelen kvarvarande nystartade företag efter tre år 
● Totala antalet företag 

 

ÅTGÄRDER: 

● Insatser för att stärka nyföretagandet ska genomföras i samarbete med någon 
eller några företagsstödjande organisationer 

● Inslag av ”entreprenörskap” ska finnas i grundskolans utbildning 
● Organisationer som arbetar för att stimulera företagandet hos ungdomar 

engageras i olika aktiviteter 
● Ett event av typen ”mässa för företagande” med en näringslivsgala ska bli ett 

årligt evenemang och genomföras i samarbete mellan näringslivet och 
kommunen 

9.6 En satsning på nyckelbranscher 
Några branscher sticker ut när man ser på statistiken över företag i Gnesta 
kommun. Det är viktigt att slå vakt om dem och så långt möjligt ge dem goda 
förutsättningar för expansion. När det gäller tillverkningsföretagen är det angeläget 
att de kan fortsätta att utvecklas genom att ha en tryggad kompetensförsörjning 
inte minst när det gäller utvecklingen av nya produkter eller nya funktioner i gamla 
produkter. Det kan möjligen underlättas av ett närmare samarbete dem emellan i 
exempelvis rekryteringssammanhang. 

 

Generellt gäller att det är viktigt att fler företag inom tjänste- och servicenäringarna 
etablerar sig i Gnesta. Det kan vara företag som riktar sig till den lokala marknaden 
men också företag som har en nationell eller t.o.m. internationell marknad.  

 

Företagen i besöksnäringen torde kunna få en ökad omsättning genom ökat 
samarbete i paketering och marknadsföring. Handelsindex skulle kunna förbättras 
genom ett antal åtgärder i första hand i den fysiska miljön i Gnesta centrum och 
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genom en ökad samverkan mellan handelsidkarna. Genom ett ökat 
bostadsbyggande förstärks marknaden för byggföretagen.  

 

Det finns ett antal mindre företag verksamma inom vård- och hälsoområdet. De 
bör kunna bli fler och även växa mot bakgrund av trender inom området. 

 

MÅL:  

● Tillväxten i företag i besöksnäringen, handeln samt bygg- och 
tillverkningsindustrierna ska överträffa generella tillväxttal för näringslivet i 
Gnesta kommun.  

● Flera kunskapsintensiva tjänsteföretag ska tillkomma och visa en positiv 
tillväxt.  

● Handelsindex ska uppgå till 110 för dagligvaror och till 40 för sällanköpsvaror 
år 2020.  

● Utvecklingen i besöksnäringen i kommunen, sett till omsättningen, antalet 
anställda och antalet gästnätter ska öka med 25 % till år 2020 

 

INDIKATORER:  

● Branschstatistik rörande omsättning och antalet anställda 

 

ÅTGÄRDER:  

● Klustergrupper skapas för företagen inom tillverkningsindustrin och för  
företagen inom besöksnäringen 

● Kommunen identifierar ”besöksnäringen” som en näring 
● Kommunen gör organisatoriska förändringar som medför en tydligare 

samordning av insatserna för näringslivs- och destinationsutveckling 
● Ett projekt för utveckling av handeln i Gnesta centrum startas med medverkan  

av handelsidkare, fastighetsägare och Gnesta kommun 
● Byggföretagen inbjuds att delta i arbetet med att öka bostadsbyggandet i 

kommunen 

10. Uppföljning för fortsatt fokus på genomförandet 
Arbetsgruppen, som medverkat till att utarbeta näringslivsprogrammet, bestående 
av kommunledningen, näringslivsrådet, representanter för Gnesta Handel och 
Företagarna bör komma överens om att träffas en gång per halvår eller per år för 
att följa upp mål och åtgärder i näringslivsprogrammet. Vid dessa möten ska 
rapporter lämnas för respektive mål- och insatsområde och så långt möjligt färsk 
statistik presenteras som visar måluppfyllelse med avseende på indikatorerna. 

Uppföljningen kan leda till att ytterligare åtgärder vidtas, att projekt läggs ned 
och/eller att målformuleringen ändras i någon riktning. Ansvarig för att kalla till 
och förbereda dessa uppföljningsmöten är Gnesta kommun. 
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Bilaga   
 

Personer som intervjuats i anslutning till utarbetandet av näringslivsprogrammet 

Annika Andersson, LRF 

Per Bormark, Gnesta Handel 

Tomas Brucefors, Rekal Svenska AB 

Johan Dengg, J Dengg Förvaltnings AB 

Bo Gustafsson, Företagarna Trosa-Gnesta 

Monica Harlin, Gnesta kommun 

Lasse Jarbell, ICA Nära 

Kerstin Landin, Åkers Bergslag 

Mårten Larsson, Handelsbanken 

Ann-Sofie Lifvenhage, Gnesta kommun 

Birger Malmström, Inpart Trading AB 

Louis Masreliez, Powerbox AB 

Margret Olsson, Gnesta Företagsutveckling 

Marie-Louise Ramevik, Gnesta kommun 

Johan Rocklind, Gnesta kommun 

Nils-Erik Selin, Gnesta kommun 

Magnus Tegerup, Almi Stockholm-Sörmland 
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