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NÄRINGSLIVSINFO
TILL DIG SOM DRIVER FÖRETAG I VÄSTERÅS

Våren när mycket hände och återvände
Den fullspäckade våren blev till sommar utan att någon behövde sätta fart. Efter en tid med pandemi är
det glädjande att återhämtning är på gång för de mest drabbade branscherna även om dagens
världsläge skapar nya utmaningar runt om i näringslivet.
Nyföretagandet är fortsatt stort och sedan januarimaj har 500 nya företag startats i Västerås.
Västerås har även återhämtat sig rejält när det kommer till gästnattstatistiken och beläggningen på
stadens hotell och kommersiella boenden är åter på minst samma nivåer som innan pandemin.
Hos oss har våren inneburit "business as usual" med arbetet kring företagsetableringar och
närigslivsutveckling men också att vi kunnat mötas som vi önskar och återigen skapa
nätverksmöjligheter för företag, genomföra näringslivsvenemang och företagsbesök. För att stärka
Västerås och öka stadens attraktivitet har vi även påbörjat ett arbete med att identifiera hur företag ser på
Västerås. Vi vill att Västerås ska ha ett starkt platsvarumärke och vara en attraktiv stad, både att besöka,
leva och driva företag i.

Resan mot ett starkt företagsklimat  ständigt pågående
Västerås stad arbetar ständigt med att förbättra service och bemötande, som ett led i att erbjuda ett gott
företagsklimat  ett arbete som sker med stöd av oss på Invest Västerås. NKI (Nöjd kund index) är ett sätt
att mäta hur nöjda företagen är med Västerås stads arbete. Företag som haft ett ärende till Västerås
stad under 2021 har fått möjlighet att svara på ett antal frågor om hur det upplevt service inom olika
områden. Mätningen är nu klar och Västerås stad får rekordhögt betyg och fick till och med motta ett
särskilt diplom då alla enheter som mäts ligger över en viss nivå. Bra jobbat av våra handläggare och
stort tack alla företag som svarat i mätningen och därmed är med och bidrar till att förbättra arbetet!
LÄS MER OM NKI MÄTNINGEN

 Det är oerhört glädjande att företagen ger stadens myndighetsutövande och service ett fortsatt gott
betyg, det är ju i dessa möten som kommunen har sin största kontaktyta med näringslivet, säger Eva
Lilja, näringslivsdirektör på Västerås stad.

NÅGRA AV VÅRENS NÄRINGSLIVSAKTIVITETER

Branschträffar och företagsmöten
Invest Västerås anordnar träffar med näringslivet på uppdrag av Västerås stad med syfte att inspirera,
stärka företagandet och skapa samverkan mellan näringslivet och politiken. Bl.a har det arrangerats en
områdesträff för företag i Skultuna, en branschträff för hotell och restauranger och flertalet besök har
gjorts på olika företag.
Boka träff med oss på invest@vasteras.se

Rekryteringsevent för hotell och restauranger
Tillsammans med Svenskt näringsliv anordnade vi en branschträff för hotell och restauranger för att
diskutera utmaningen i att hitta personal. Detta mynnade ut i en välbesökt rekryteringsmässa i ett försök
att bistå en bransch som haft det extra tufft.

Näringslivsfrukost
Möteskonceptet Näringslivsfrukost har arrangerats kontinuerligt och lockar många besökare varje
tillfälle. Västerås har ett fantastiskt rikt och diversifierat näringsliv och det har vi fått uppleva under dessa
tidiga mornar på Sky Bar. Håll koll på vår webb för höstens tillfällen!
investvasteras.se/naringslivsfrukost

NYTTJA VÅR KOSTNADSFRIA NÄRINGSLIVSSERVICE

Få hjälp att hitta de
rätta kontakterna

Behöver du flera
tillstånd?

Hjälp vid etablering
och expansion

Det kan handla om

Har du ett ärende som kräver

Vi hjälper dig som vill

affärsutveckling, nya

flera tillstånd? Vi kan anordna

expandera eller funderar på att

mötesplatser, nätverk eller
kontakter med andra

ett möte där du får träffa berörda
enheter samtidigt från

etablera ditt företag i Västerås.
Vi har även koll på tillgängliga

företagsfrämjande aktörer.

Västerås stad.

lokaler och mark.
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Sök konsultstöd eller innovationsstöd!
Behöver du anlita en konsult för att expandera din verksamhet eller
utveckla en ny tjänst eller produkt? Missa inte att söka konsultstöd eller
innovationsstöd via Region Västmanland.
Läs mer om företagsstöd Region Västmanland

Nytt förslag för framtida etableringsmark för näringslivet
Västerås näringsliv växer och staden behöver se över ytterligare mark för att kunna möta näringslivets
efterfrågan. Förslaget är ett så kallat tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan 2026. I förslaget, som nu
skickas på granskning, är det sex områden som pekas ut i Västerås. Under granskningen som är
mellan 27 juni och 31 augusti 2022, kan berörda lämna synpunkter på förslaget. Det är ännu tidigt i
processen och i förslaget visas lämpliga områden som ska undersökas mer. När förslaget har antagits
är nästa steg i planeringen att ta fram detaljplaner för områdena.
LÄS MER

HÖSTENS EVENEMANG

Näringslivsfrukost
Tillfällen: 14 september (tema hållbarhet)
16 november
Tid & plats: 08.0009.00 (frukost från 07.30) På Sky bar, Hotel Plaza
Ett möteskoncept för morgonpigga företagare i Västerås där vi bjuder på näringslivsinfo, nätverk och
inspiration. Varje tillfälle har olika teman! Temat den 14 september är "hållbarhet". Varmt välkomna!
Mer info & anmälan!

Rådslaget 21 november
Årets samverkansevent där företag, politiker och tjänstemän samlas under en förmiddag full med
inspiration och nätverkande.
Tid & plats: 08:3012:00 På The Steam Hotel
Håll utkik på investvasteras.se samt på linkedin för mer info!

TIPS PÅ LÄNKAR ATT HÅLLA KOLLA PÅ!

Tillstånd, regler och tillsyn
Det finns många regler och tillstånd som du måste känna till om du ska driva företag. Olika typer av
företag kan kräva olika typer av tillstånd.
Läs mer om tillstånd, regler och tillsyn

verksamt.se
En bra sida att alltid hålla koll på! Verksamt.se är myndigheternas gemensamma webbplats för
företagsinformation och företagstjänster. Här finns även information om vilka stöd som finns att söka.
Till verksamt.se

Västerås företagsregister
Här kan du kostnadsfritt söka och hitta alla aktiva företag och organisationer inom Västerås kommun.
Glöm inte att uppdatera ditt företags uppgifter!
Sök och uppdatera här!

Aktuella upphandlingar hos Västerås stad
Läs mer om vilka upphandlingar som är aktuella just nu och vad som gäller inom lagen för offentlig
upphandling.
Aktuella upphandlingar Västerås stad

VI ÖNSKAR ALLA FÖRETAG I VÄSTERÅS EN HÄRLIG SOMMAR! VI SES I HÖST!
Hälsningar Pia, Marit, Marie, Torbjörn, Monica, Sarawut och Eva,
Invest Västerås, Västerås stads näringslivsavdelning

Detta är ett utskick från Invest Västerås, en del av Västerås stad. Vi ser till att Västerås har bästa möjliga
förutsättningar för etablering och utveckling av företag
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