ETABLERA I
ESKILSTUNA

ESKILSTUNA GÖR

NÄRINGSLIVSEVOLUTION*

Hållbar etablering
Eskilstuna är en av världens mest miljösmarta industristäder.
Vi ligger strategiskt i hjärtat av regionen StockholmMälardalen med en växande handel och besöksnäring som
inom 60 minuter når över 3,8 miljoner människor.

Största
arbetsgivarna
Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland,
Volvo Construction
Equipment, Energimyndigheten,
H&M, Transcom, Mälardalens
högskola, Assa, Fazer.

Största besöksmålen

Mälaren

7300

Örebro

Parken Zoo, Rademachersmedjorna,
Sundbyholm, Torshälla.

pendlar till Eskilstuna
från en annan kommun
för att arbeta. Drygt 8100 Eskilstunabor
pendlar till ett arbete på annan ort.
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Fler än 7 000 företag drivs i Eskilstuna och vår företags- och innovationskultur har lagt grunden
till en tillverkningsindustri som gör avtryck i hela världen. Den väl utbyggda infrastrukturen och det
öppna företagsklimatet har fått stora som små företag med en mängd olika inriktningar att etablera sig
i Eskilstuna. Här finns en av Sveriges främsta logistikparker där flyg, järnväg och motorväg möts.
Eskilstuna Logistikpark attraherar både logistik- och industriföretag från Sverige och andra delar av världen.
Några företag som har valt att etablera sig i Eskilstuna är Amazon Web Services, Biltema, Rockwool,
Sportamore och Transcom.

7000
företag finns i
Eskilstuna

Vi är

106 000

invånare och är en av de kommuner som växer
snabbast i landet – cirka 1 000 personer varje år.

493

nya företag har startats under 2019 och
119 nya jobb har skapats genom etableringar.

En hållbar stad i framkant

Eskilstuna utvecklar en hållbar stad med bland
annat Europas första återbruksgalleria ReTuna,
elbussar i kollektivtrafiken och klimatsmarta arenor.
Vi etablerar dessutom Eskilstuna Evolution Center
som blir ett kunskapscentrum för framtidens
energilösningar.

DET ÄR ENKELT
ATT DRIVA FÖRETAG
I ESKILSTUNA
Näringslivsfrågor är prioriterade i Eskilstuna kommun. Det är enkelt att etablera, driva och
utveckla företag här. Vårt fokus på företagande märker du i kontakten med oss som jobbar
med företagsetablering och näringslivsfrågor inom Eskilstuna kommun. Vi erbjuder dig:
– Företagsservice med hög tillgänglighet och tydlig vägledning.
– Ett omfattande programutbud för affärsutveckling och nyföretagande.
– Kompetensförsörjning genom ett nära samarbete med olika näringslivsaktörer och den
lokala arbetsförmedlingen.
– Ett marknadsföringsarbete som lyfter Eskilstunas affärsfördelar och som attraherar
människor, företag och investeringar från hela Sverige och världen.
– Affärsplan Eskilstuna är ett unikt samarbete mellan näringslivet, Eskilstuna kommun och andra
aktörer för en ökad sysselsättning och ett förbättrat näringslivsklimat i Eskilstuna.

MDH bygger nytt campus

Mälardalens högskolas nya campus står klart våren 2020.
Den nya byggnaden med en sammanlagd yta på cirka
20 000 m2 byggs centralt där Sporthallen och gamla
Vattenpalatset låg. Campuset blir ett nytt hem för
omkring 4000 studenter och 300 medarbetare.

VI GER DIG DEN SERVICE DU BEHÖVER!

DU FÅR EN
PERSONLIG KONTAKT

DU FÅR TILLGÅNG TILL
VÄRDEFULLA NÄTVERK

DU VÄXER
MED OSS

Du som har valt Eskilstuna för din
etablering eller ometablering får en
personlig kontakt med tillgång till ett team
som vägleder dig inför starten och ger råd
under hela processen.

Vi ser till att du får kontakt med de
nätverk som är värdefulla för att utveckla
din verksamhet.

Vi vill bidra till ett näringslivsklimat som
ger din verksamhet möjlighet att växa och
utvecklas. Därför vill vi samverka med dig
och andra företag i kommunen och ta del
av era behov och utmaningar.

VI VALDE ATT
ETABLERA I
ESKILSTUNA
– Det var självklart för oss att välja Eskilstuna när
vi byggde ett nytt stort lager. Med tanke på
logistik så ligger Eskilstuna strategiskt rätt och vi
känner oss hemma här. Vi uppskattar närheten
till hamnarna i Stockholm och Södertälje, samt
möjligheterna att importera varor snabbt och
effektivt via Göteborgs hamn och Eskilstunas
kombiterminal.
Goran Raundusi,
vd på Rojan Foods AB

Ambassadörer
– Rekryteringsunderlaget med många
ambitiösa människor på en lagom stor
ort gjorde Eskilstuna attraktivt för
oss. Vi har bra samarbete med vår
fastighetsägare och den lokala
arbetsförmedlingen, samtidigt som
kontakterna med gymnasieskolorna
är otroligt givande. Vi känner
verkligen att vi vill vara en del av
Eskilstunas utveckling.

Goran - Rojan Food
Transcom

Madeleine Hedström,
HR Business Partner på Transcom AB

– Sportamore kände ett starkt stöd från
Eskilstuna kommun, Eskilstuna Logistik
och dess nätverk vid etableringen,
samtidigt som vi såg att det finns ett
starkt logistiskt kunnande i regionen
med gott om kompetenta medarbetare.
Etableringen i Eskilstuna ger oss
långsiktiga möjligheter att expandera,
inte minst med tanke på att vi når 3 miljoner
potentiella kunder inom en radie på
120 km. Den geografiska placeringen är
dessutom optimal för våra transporter
i Norden.
Henrik Silfverstolpe,
Warehouse Manager på Sportamore AB

KONTAKT
MALIN DALMÉN, näringslivsutvecklare, Eskilstuna kommun
malin.dalmen@eskilstuna.se, Tel: 072-977 73 08
MIKAEL JONSSON, etableringschef, Eskilstuna Logistik och Etablering AB
mikael.jonsson@eskilstunalogistik.se, tel: 073-950 63 00
MARIA RINGSTRÖM, destinationsutvecklare, Destination Eskilstuna AB
maria@eskilstuna.nu, tel: 072-188 90 29
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Det är ingen tillfällighet att Sveriges första lokomotiv togs fram i Eskilstuna. Vi vill alltid framåt. I över 350 år har vi haft den inställningen,
ända sedan de första smederna slog sina slag i mitten av 1600-talet. Vi vill utveckla, förfina och förbättra. Idag är vi en snabbväxande
miljösmart industristad med musik och idrott i vårt DNA. Vi leder utvecklingen mot framtidens hållbara städer och industrier genom
innovationer och nydanande miljösatsningar. Vi väntar inte på att någon annan ska komma med lösningar. Vi gör själva och hjälper på
så vis evolutionen på traven.

