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I detta nummer

Vi ställer om - igen!!!

Nya covidrestriktioner - Nu kör vi friluftstema och
träffas utomhus på våra kommande träffar och
möten!

sid. 3

Företagarfrukost utomhus!

Vi hoppas på ett glatt gäng som vill ses för en
grön friluftsfrukost på baksidan av Jaktens Hus i
Grythyttan den 2 mars.

sid. 4

Lokalt företagsklimat och
Näringslivsranking

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagens
upplevelser av att driva företag i sina respektive
kommuner. Enkäten kan besvaras fram till den 31
januari.

sid. 5

Bättre förståelse för
företagande

Kommunens beslutsfattare måste förstå en
företagares vardag och utmaningar för att ha med
företagens perspektiv i alla beslut som fattas.

sid. 2

KALENDARIUM
Näringslivsråd
Mån.14 feb.
kl. 15:30 - 17:00
Brasträff

Företagsfrukost
Ons. 2 mars
kl. 7:45 - 9:00
Friluftsfrukost utomhus

Företagsfrukost
Ons. 29 sep.
kl. 7:45 - 9:00

Företagskväll m. mat
och mingel
Tor. 2 dec.
kl. 17:00 -

Nu ställer vi om
- igen!
“Äntligen får vi ses igen” - så
skrev vi under hösten. Just nu
skenar smittspridningen och de
nya restriktionerna hindrar oss
visserligen inte från att ses, men
då distansarbete och digitala
möten rekommenderas så
anpassar vi oss.
Digitala möten i all ära, men
vi längtar efter att få träffa er
och har funderat på hur vi ska
lösa detta och kommit fram till
att vi får ta till friluftstemat på
alla kommande träffar en tid
framöver.
Vi får helt enkelt ses utomhus!
Just nu planerar vi både frukost
och näringslivsråd utomhus.

Men vi vill ju också besöka er
företag för ett samtal ansikte
mot ansikte. Det funkar ju också
utomhus!
Vi vill inte skjuta upp dialog och
träffar längre - 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.
Nu tar vi på oss kläder efter
väder, packar termosflaskan
med kaffe och laddar för att ses
utomhus! Hör av dig om du vill
att vi kommer till dig! Hoppas vi
ses snart!

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

Kommunbladet - Du har
väl inte missat nyhetsbrevet
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.

Camilla McQuire
Näringslivschef

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? Mejla 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 2 mars utomhus
Vi bjuder in till “en slags
friluftsaktivitet” centralt i
Gryhtyttan för att träffas,
mötas och inspirera till
annorlunda möten, kund- och
personalaktiviteter i hjärtat av
Bergslagen.
Utomhus håller vi både
säkra avstånd och ger er
den senaste informationen
om vad som är på gång
i kommunen. Det finns
även tid och utrymme för
att mingla och prata med
varandra.

Kläder efter väder!
Egentligen behöver man
väl inte ens nämna för en
Hällfôrs’re eller Grythytting
att det kan vara kallt i början
av mars?
Vi rekommenderar i alla
fall att klä sig med flera
lager, såsom långkalsonger,
termobyxor, mössa, vantar
och i brist på Hällefôrskavaj
kan en ulltröja under jackan
vara ett värmande alternativ!

När? 2 mars kl. 7:30-9:00

Ett mer detaljerat program presenteras i kommande
Näringslivsnytt.

Var? Jaktens Hus, Nygatan 7
(Gamla Folkets hus i
Grythyttan)
Hur? Utomhus vid brasan Kläder efter väder.
Tillgång till toalett inomhus
Gott om P-platser
anmälan till:
camilla.mcquire@hellefors.se
senast den 24 februari

Företagsklimat
Lokalt företagsklimat

Varje år mäter Svenskt
Näringsliv drygt 30 000
företags upplevelser
av att driva företag
i sina respektive
kommuner. Svaren från
enkäten ger en bild av
hur företagsklimatet
uppfattas av företagen.
Dessa räknas samman
till en ranking som gör
det möjligt att jämföra
Sveriges 290 kommuner.

Varför är det viktigt att
svara på enkäten?

2022 års enkätundersökning pågår till
och med den 31 mars.

Resultatet av de senaste
rankingarna resulterade
de 4 fokusområden
för handlingsplanen för
företagsklimatet i Hällefors
kommun 2020-2021.

Har du fått enkäten i
brevlådan?
Glöm inte att svara!
Resultaten av enkäten
presenteras den 31 maj
och själva rankinglistan
presenteras i september.

Varje år kopplar Hällefors
kommun en handlingsplan till
Näringslivsstrategin.
Handlingsplanen utgår från:
- de behov som
näringslivsrådet ser
- de frågor som dyker upp i
direktdialog med företagen.
- de resultat som
framkommer i mätningar
och rankingar, till exempel
Svenskt Näringslivs ranking.

Vill du som är företagare
inom Hällefors kommun vara
med och driva dessa frågor i
näringslivsrådet?
ANMÄL DIG TILL:
camilla.mcquire@hellefors.se

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

4 fokusområden:
• Bättre dialog och
information mellan
kommunen och näringsliv.
• Kortare
handläggningstider.
• Bättre förståelse
för företagande
hos kommunens
beslutsfattare.
• Minskad brottslighet och
ökad trygghet.

Bättre förståelse för
företagande
Genom att träffas och prata kan man börja förstå varandra - det är genom
samtal och att se varandras vardag som en ömsesidig förståelse för våra
gemensamma utmaningar skapas.
För att öka kunskapen och
förståelsen för företagande
hos kommunens politiker
och tjänstepersoner vill vi
att fler ska komma ut på
företagsbesök.
Kommunens beslutsfattare
måste förstå en företagares
vardag och vilka utmaningar
ni står inför för att ha med
företagens perspektiv i alla
beslut som fattas.
Därför vill kommunstyrelsens
ledamöter gärna komma
på besök hos dig och se
din verksamhet och ta
chansen att höra om just
dina och ditt företags
framgångar, utmaningar och
utvecklingspotential.

Upphandling

•

Vill du visa upp
ditt företag för
kommunstyrelsens
ledamöter?

•

Vill du ställa frågor till
våra politiker?

Vi träffar gärna företag från
olika branscher och det
spelar ingen roll om ditt
företag är stort eller litet.
Alla är viktiga!
Vi planerar för att detta
kommer att vara möjligt att
genomföra under senvåren,
eventuellt med vissa
anpassningar som att dela
upp oss i mindre grupper och
att träffas och prata utomhus.

Aktuella datum:
10 maj kl. 10-12
14 juni kl. 10-12
Anmäl dig till:
camilla.mcquire@hellefors.se

Alla inköp, utom sådana med lågt
värde, måste enligt lag annonseras
och upphandlas. Vill du bli
leverantör till kommunen eller
till kommunens bolag, Hällefors
Bostads AB, måste du lämna ett
anbud.  

Kommunen annonserar ut sina
upphandlingar för en vara eller
tjänst via Visma Opic.
På Visma TendSign webbplats kan
du registrera dig som leverantör
och därmed prenumerera på
upphandlingar som annonseras.
På så sätt undviker du att missa ett
kontrakt.

www.tendsign.com

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

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!

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

Hällefors kommun
Sikforsvägen 7
712 83 Hällefors

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.

