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I detta nummer
Nuuu kööör vi!!!

Äntligen får vi ses igen!!! Vi vill gärna komma ut till
dig för ett besök och ett samtal!

sid. 3

Företagarfrukost med
företagsklimatet på agendan

Ett glatt gäng som samlades för den första fysiska
företagarfrukosten sedan pandemins början.
Äntligen kan vi ses igen och fokus låg på hur
kommunen jobbar för ett bra företagsklimat.

sid. 4

Vad gör Näringslivsrådet?

sid. 2
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Vilka är med i näringslivrådet? Vad är deras uppgift?
Vill du vara med och engagera dig?

Företagskväll med
mat och mingel
Tor. 2 dec.
kl. 18:30 -

Mer info
kom
särskild in mer i i
bjudan!

Nuuu kööör vi!
Äntligen får vi ses igen! Som vi
har saknat dialogen ansikte mot
ansikte med er företagare!
Digitala möten i all ära, men vi
längtar efter att få träffa er och
under hösten kommer vi att
fokusera extra mycket på att
besöka er för ett samtal ansikte
mot ansikte.

Nu vill vi träffa dig! Det är i
samtalet och mötet med er
som vi får värdefull information
om vad vi ska fokusera på i vårt
arbete
Just nu ringer vi runt och bokar in
möten. Vi har drygt 200 företag på
listan så om du känner att du inte
vill vänta på oss så hör av dig till
oss! Vi ses snart!

Näringslivsnytt skickas till
företagare i kommunen.
Här samlar vi nyheter och
händelser som är viktiga för
dig som företagare.

Du har väl inte missat vårt
kommunblad som går ut till
alla hushåll i kommunen?
4 gånger per år informerar vi
om händelser och nyheter
som är intressant för dig som
bor och verkar i kommunen.
Kommunbladet hittar du även
på vår webb.

Kommunbladet som delas ut till alla
hushåll i kommunen 4 gånger/år.

Äger du en kommersiell fastighet?
Har du en ledig lokal? Har du mark
som du vill sälja?

Lediga lokaler?

Objektvision är Sveriges största
marknadsplats på internet för att hyra ut
lediga lokaler och sälja fastigheter.

Frågor? Maila till:
camilla.mcquire@hellefors.se

Som företagare i Hällfors kommun
registrerar du dig och annonserar dina
lokaler, din mark och dina fastigheter
kostnadsfritt på Objektvision.se

Meddela oss gärna på kommunen så kan vi
hjälpa till att förmedla kontakter.

Företagarfrukost
Årets första frukost

Den första fysiska företagsfrukosten
gick av stapeln i slutet av
september, samma dag som de
flesta av Corona-restriktionerna
släpptes.

4 fokusområden för ett
bättre företagsklimat:

Ett glatt gäng samlades på Folkets Hus
i Hällefors både för att njuta av den
uppdukade frukostbuffén och av att
äntligen får träffs igen.

För att förbättra dialog och information
har kommunen bland annat anställt
en kommunikatör med ansvar för att
samordna kommunens kommunikation
samt aktivt bearbeta press att
uppmärksamma bra saker som händer i
kommunen.

En kort sammanfattning:
Peter-Lorentz Johnsson berättar
om Jaktakademin, ett företag
som erbjuder utbildningar inom
jakt, matlagning, styckning samt
fotografering och filmning av olika
event. Företaget har funnits i många
år men Peter-Lorentz har nu flyttat
verksamheten från Örebro till Gamla
Folkets Hus i Grythyttan.
Fastigheter med eftersatt underhåll
- Emil Thäter, från SBB gick igenom hur
kommunen jobbar med fastigheter som
har eftersatt underhåll.
Företagsklimat - en kort genomgång
av resultatet i de olika delfrågorna
i Svenskt Näringslivs årliga
enkätundersökning och ranking av
företagsklimatet. Enkäten besvarades
av företagen i januari 2021. Rankingen
presenterades i september 2021.
Resultatet visar att de fokusområden
som Näringslivsrådet och kommunen
gemensamt tog fram i september 2020
stämmer väl överens med resultatet av
årets enkät.
Vi har även valt att fokusera på det
betyg som företagen ger istället för
rankingplacering.
Vi tar svaren på allvar, väl medvetna om
de områden företagen inte är nöjda
med, men genom att fokusera på betyg
snarare än på rankingplacering så kan vi
bättre jämföra oss med oss själva.

1. Bättre dialog och information
mellan kommun och näringsliv

- Regelbunden information till företagen,
bland annat i form av Näringslivsnytt
- Direkt dialog genom bland annat
företagsbesök skapas ett gott klimat och
en bra förståelse.
2. Kortare handläggningstider
Det är glädjande att företagen enligt
den senaste rankingen upplever att
handläggningstiderna är rimliga, samt
att man får bra rådgivning i samband
med tillståndsärenden. Ett resultat som
även stämmer överens med vår egna
NKI-mätning av tillståndsärenden.
Tydlig information som hjälper
företagen att göra rätt från början
har påverkat hur företagen upplever
handläggningstiderna.
3. Bättre förståelse för företagande
hos kommunens beslutsfattare
- Genom företagsbesök skapar vi en
ömsesidig förståelse. För att ytterligare
öka kunskapen och förståelsen för
företagande ska hela kommunstyrelsen
utföra företagsbesök efter pandemin.
- Näringslivschef deltar i kommunens
ledningningsgrupp för att förankra
näringslivsfrågorna i hela den
kommunala organisationen.

4. Minskad brottslighet och trygghet
En ny arbetsmetod - EST - Effektiv
samverkan för trygghet med
mål och syfte att effektivisera
det brottsförebyggande och det
trygghetsfrämjande arbetet för att
minska otryggheten i samhället genom
att sätta in välanpassade insatser i god
tid.
Kort innebär det att representanter för
Hällefors kommun tillsammans med
polisen utbyter kunskap och händelse
rapporter för att skapa en gemensamm
lägesbild.
Därigenom kan alla deltagande aktörer
strukturera och samordna insatser mot
otrygghet.

Näringslivsråd
En gemensam bild
Näringslivsrådet är en
strategisk plattforn för att driva
gemensamma utvecklingsfrågor
i Hällefors kommun där
syftet är att bidra till ökad
attraktivitet, tillväxt och ett gott
företagsklimat.

Handlingsplanen utgår från de
behov som näringslivsrådet ser, de
frågor som dyker upp i direktdialog
med våra företag men även resultat
av olika mätningar och rankingar,
som till exempel SKRs Insikt (NKI)
och Svenskt Näringslivs ranking.

Rådet har varit med och arbetat
fram Näringslivsstrategi 20202022, ett dokument som är
politiskt antaget av alla partier
i Kommunfullmäktige och
som ligger till grund för hur vi
arbetar med näringslivsfrågor i
kommunen.

Resultatet av den senaste rankingen
visar att de fokusområden som
rådet har varit med och tagit
fram i handlingsplanen för
företagsklimatet i Hällefors kommun
2020-2021 fortfarande är både
relevanta och aktuella.

Varje år kopplas en handlingsplan
till strategin, den planen tas fram
gemensamt av tjänstepersoner, KS
presidium och Näringslivsrådet.

Vill du som är företagare inom
Hällefors kommun vara med driva
dessa frågor?
ANMÄLAN TILL:
camilla.mcquire@hellefors.se
senast fredagen 5 november

Handlingsplanen i korthet:

• Tillsammans med
näringslivet skapar
Hällefors kommun ett
gott företagsklimat som är
hållbart över tid.
• 4 fokusområden
• Ihållighet i arbetet
• Fokus på betyg istället för
rankingplacering .
• Hällefors kommun
ska senast 2023 ha ett
sammanfattande omdöme
om företagsklimatet på
minst 4 i Svenskt Näringslivs
ranking.
• Hällefors kommun
ska senast 2023 ha ett
genomsnittligt värde på
75 i SKL:s servicemätning
av kommuners
myndighetsutövning.

Vill du engagera dig i Näringslivsrådet?
Vi behöver din kunskap och engagemang!

Rådet består idag av:
• Företagarföreningen i Hällefors
Tobias Nygren
• Förskolan Våra Små
Sofia Bergström
• Grythyttans El
Mikael Berg
• Grythyttans stålmöbler
Karl Lindkvist
• Kjellbergs logistik
Ulrika Ivarsson

• Loka Brunn & Gästgivaregården
Grythyttan
Mia Spendrup/Marie Dahlgren
• LRF
Sara Staffare
• Ovako
Marcus Lindner
• Takskifferspecialisten
Henrik Bark

• Hällefors kommun			
Annalena Järnberg
Johan Stolpen
Vivianne Pettersson
Hans Åhnberg
Camilla McQuire

Timbanken är till för dig som
vill utveckla ditt företag i
Örebro län.
Du får upp till fem timmar om
året med en affärsrådgivare Timbankskompassen ger dig
vägledning.
https://www.timbanken.eu/Orebrolan

Näringsliv
Näringslivsnytt
Ansvarig för nyhetsbrevets
innehåll:
Camilla McQuire
Näringslivschef
Tel: 0591-64128
camilla.mcquire@hellefors.se
Hällefors kommun
Sikforsvägen 7
712 83 Hällefors

Vill du vara med och
presentera dig och ditt
företag i Näringslivsnytt?
Har du tankar och idéer
vad vi ska informera om i
nästa nummer?
Hör av dig så fixar vi det till
kommande nummer.

Utgivningsdatum 2021-2022:
16 november
14 december
20 januari
15 februari
15 mars
12 april
10 maj
14 juni
6 september
11 oktober
15 november
13 december

Du får det här nyhetsbrevet för att du finns med i vårt register för informationsutskick till
företagare. Vill du inte längre ha informationen - kontakta oss så tar vi bort dig från listan.

