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Näringslivsplan Hallsbergs
kommun 2021 - 2023
Planen skall bidra till att stärka och utveckla näringslivet, samt skapa goda förutsättningar för
företagande och hållbar tillväxt.

Plan
Anger en tydlig beskrivning om vad och när något ska göras samt vem som
ansvarar för genomförandet.
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1 Inledning
Hallsbergs kommun är ett nationellt logistiknav. Här möts riksväg, järnväg,
europaväg, hamn, flyg och akademi i ett unikt kluster. Vi har en utbyggd
infrastruktur som har kapacitet att växa och växla mellan olika transportslag. Vår
position ger oss mycket goda möjligheter att erbjuda hållbara, snabba och
effektiva lösningar för näringslivet.
Kommunen har sin styrka i att vara Sveriges demografiska mittpunkt med en
mycket väl utbyggd infrastruktur, samt att det i kommunen finns ett flertal stora
företag. Entreprenörskapet är bra med god tillväxt.
Ledorden för fortsatt näringslivsarbete är attraktiv, hållbar och tillväxt.
Hallsbergs kommun ska tillsammans med näringsliv och andra offentliga aktörer
skapa och utveckla en attraktiv och hållbar livs- och företagsmiljö, där vi
tillsammans bidrar till förutsättningar för ökad tillväxt.
Hallsbergs kommun ska stärka sin position i logistik-Sverige genom att öka
samarbetet med näringslivet och arbeta mer proaktivt för att ökade
etableringstakten till vårt område.

2 Syfte
Syftet med Hallsbergs kommuns näringslivsplan är att tydliggöra kommunens
huvudfokusområden inom det näringslivsfrämjande arbetet. Vidare skall den
skapa goda förutsättningar för företagande och hållbar tillväxt för kommunen i
stort.

3 Investering och etableringsarbete
Det investerings- och etableringsfrämjande arbetet skall i huvudsak inriktas på att
attrahera nationella och internationella företag att etablera sig i Hallsbergs
kommun. Vi skall jobba mot att nuvarande detaljplanelagda område Ulvsätter 2:4
skall vara slutsålt inom planperioden.
Vidare skall investerings- och etableringsarbetet skapa goda förutsättningar för
att befintliga företag skall kunna växa. Vår spets är lager, logistik och industri. I
vårt fortsatta planeringsarbete skall även en ökad branschbredd eftersträvas.
Samarbeten med fastighetsbolag inom våra spetsområden, Business Region
Örebro, våra hamnpartners och Västra Stambanegruppen kommer att vara
avgörande för att nå ut och lyckas med en fortsatt tillväxt i Hallsbergs kommun.
Genom företagsbesök och uppsökande aktiviteter skapar vi en naturlig dialog med
våra företag. Vi skapar ambassadörer som kan företräda Hallsbergs kommuns
fortsatta utveckling
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En viktig funktion för att möta näringslivets intresse för Hallsberg är att vi har en
väl fungerande mottagningsfunktion. Att ständigt utveckla vår lotsfunktion och
våra handläggningsprocesser är avgörande för fortsatt tillväxt. Hallsbergs
kommun skall vara ett av Sveriges mest attraktiva områden för etablering av
lager-, logistik- och industriverksamhet. Vi ska ha mark till försäljning, attraktiva
boenden och en mottagningsprocess som är snabba, enkla, tydliga och
rättssäkra.

4 Mark
Marktillgång och detaljplanelagda verksamhetsområden är avgörande för hur vi
skall lyckas få fler företag att etablera sig i kommunen i framtiden. Här och nu har
vi attraktiv mark till försäljning, men en plan för framtiden behöver tas fram både
för nya verksamhetsområden och för att hitta samarbetslösningar mellan våra
grannkommuner. I samarbete med samhällsbyggnad, bygglov och
näringslivsavdelningen skall en markstrategi tas fram.
Vidare skall vi utreda på vilket sätt Hallsbergs kommun kan medverka och påverka
fortsatt utveckling av Brändåsenområdet.

5 Krislogistik
Totalförsvarsuppbyggnaden i samhället tillsammans med pandemiläget i världen
har fått regeringen att fokusera på nationella beredskapslager. Näringslivet börjar
se över sina logistikkedjor och tar hem komponenttillverkning till närområdet i
större utsträckning. Allt i syfte att skapa ökad uthållighet och större grad av
självförsörjning. Detta möjliggör att vi tillsammans med Business Region Örebro
kan ta en framskjuten och tydlig roll i logistikSverige. Vi skall ta position och vara
en attraktiv plats för att etablera beredskapslager samt ta plats i
utvecklingsarbetet för nationella beredskapslager. Ambitionen är att ett nationellt
beredskapslager skall etableras i regionen, samt att vi kan marknadsföra Hallsberg
utifrån ett bredare perspektiv.

6 Näringslivsråd
Hallsbergs kommun skall inrätta och utveckla ett näringslivsråd som har till syfte
att skapa en god dialog mellan det offentliga och näringslivet, där angelägna
frågor har sin naturliga plats för ett framgångsrikt, hållbart och växande Hallsberg.
Ett första fokus är att kunna ta fram en gemensam plan/strategi för att öka
attraktivitet och tillväxten i kommunen.
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7 Elvägen Hallsberg – Örebro
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att påbörja utbyggnaden av el- väg i
Sverige. Hallsberg – Örebro är en av två sträckor som nu utvärderas för att bli
först ut med den nya infrastruktursatsningen. Hallsbergs kommun skall aktivt
understödja regionen i dess arbete med att skapa de bästa förutsättningar för att
Hallsberg – Örebro blir utvald för denna infrastrukturutbyggnad. Detta är en
satsning som ytterligare kommer stärka Hallsbergs attraktivitet i logistikSverige.

8 Turismnäring
Regional turismutveckling (RTU) är en ny samverkansplattform för länets tolv
kommuner. Region Örebro är sammankallande. Hallsbergs kommun ska genom
sitt deltagande medverka till ökad regional och lokal attraktivitet och skapa goda
förutsättningar för att ta emot besökare/turister. Hallsberg har de senaste åren
blivit ett givet besöksmål för internationella turister som är på genomresa. Genom
samarbeten med turistnäringen kan vi utveckla och paketera våra besöksmål,
vilket ger möjligheter för genomresanden att stanna kvar längre på orten och ta
del av våra fina erbjudanden. Andra viktiga utvecklingsområden är att säkra
infrastrukturen vid besöksmålen, det vill säga lokaltrafik, parkeringsplatser,
uppställningsplatser, laddplatser samt öppen wifi. Potential finns för framtiden att
attrahera nationella bussbolag som gör dagsutflykter för att komma till Hallsberg.
Utveckling tillsammans med lokala aktörer och marknadsföring av våra framtida
framtagna paketerbjudanden kommer öka antalet besökare i kommunen.
Genomlysning av hur vi arbetar idag och förslag på hur kommunen skall arbeta för
framtiden skall tas fram under planperioden.

9 Innovation, utveckling och kompetens
Samarbete med universitetet, regionen, skolan och Almi är avgörande för hur vi
som kommun kan stödja och hjälpa näringslivet. Täta dialoger och väl inarbetade
kanaler ger oss möjlighet till snabb hantering av framtida utmaningar. Aktörer
inom området skall vara en naturlig del i det lokala nätverket (företagsfrukostar).

10 Marknadsföring
Nationellt och internationellt profilerar Business Region Örebro (BRO) sig som
Center of the Nordics, där Hallsberg är Port of the Nordics. Genom samarbete
med BRO och aktivt deltagande från Hallsbergs kommun når vi ut på den
nationella och internationella marknaden genom deltagande i mässor, annonser
mm
Vår position som logistiknav och järnvägsknutpunkt i Sverige skall i
marknadsföringen kombineras i ökad omfattning med att vi har etableringsbar
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mark och en hög grad av nybyggnation av bostäder. Vi skall exemplifiera och
stärka att här kan du leva, bo och verka.
Genom samarbete och egna satsningar tar vi och stärker vår position på den
svenska och nordiska marknaden.
Företagsfrukostar ska bidra till att stärka vårt varumärke och skapa goda
ambassadörer för vår kommun.
Träffarna skall vara informativa och utvecklande samt bidra till att vi tillsammans
kan företräda varandra och vara ambassadörer för en kommun där man kan leva,
verka och utvecklas. Företagsfrukostarna skall vara det naturliga forumet för det
lokala nätverkandet i näringslivet.
Järnvägen firar 160 år i Hallsberg 2022. Detta skall uppmärksammas och vi skall
använda året till att marknadsföra Hallsberg genom olika initiativ.

11 Arbetsmarknad
Arbetslösheten i kommunen behöver minska. Förutom nyetableringar och
nyföretagande som skapar jobbtillfällen krävs samordning mellan olika aktörer.
Genom samarbete mellan Social- och arbetsmarknadsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen och näringslivsavdelningen säkerställer vi att vi identifierar
och samordnar nödvändiga insatser. Vi skall under 2021 identifiera och sjösätta
gemensamma aktiviteter som skall bidra till minskad arbetslöshet.

12 Socialt företagande
Drivkraften för socialt företagande är att skapa innovativa lösningar på
samhällsutmaningar. Målet är att bidra till ett samhälle som inkluderar och är
hållbart. Hallsbergs kommun behöver öka sina kunskaper om socialt företagande
och hur vi skall kunna dra nytta av dessa för framtiden. Det kan vara till exempel
inom ramen för upphandling etcetera.

13 Nyföretagande
Näringslivsavdelningen är spindeln i nätet för kommunens nyföretagande. Genom
tydlig och professionell lotsning till blivande företagare säkrar vi hållbara företag
som har framtiden för sig. Viktig samarbetspartner är Nyföretagarcentrum
Sydnärke, där kommunen ska ha en aktiv roll som sponsor och utvecklare, samt
ingå i ledningsgruppen. Arbetsförmedlingen, Almi och Region Örebro är andra
viktiga samarbetspartners för ett hållbart företagande, där vi som kommun skall
bidra till att rätt aktiviteter och incitament skapas för ökat nyföretagande.
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14 Ung företagsamhet
Under planperioden skall grundskolan bjudas in att delta i ungt företagsamhet. Att
ge möjlighet att nyfiket utforska entreprenörskapet i grundskolan skapar bra
förutsättningar för framtidens företagare, vilket kan på sikt bidra till ökat
nyföretagande.

15 Attraktiv kommun
Fortsatt arbeta med att utveckla vår myndighetsutövning och etablerings- och
miljöprocesser tillsammans med Kumla. Arbetet görs bland annat för att stärka
vårt NKI.
Hallsberg kommun ska 2022 genomföra en, företags och föreningsmässa i
Hallsberg. Mässan ger företag och föreningar möjlighet att visa upp sig för
allmänheten och på ett kostnadseffektivt sätt kunna marknadsföra sina produkter
och erbjudanden.
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