
 
 
Hej företagare,  

Nu får vi snart ses igen på den digitala frukost-
träffen den 6:e maj, även om det är i ett digitalt 
forum så hoppas jag att få se många av er då. Jag 
kommer att berätta lite och det finns möjlighet att 
ställa frågor. Näringslivet har en mycket viktig roll 
i den här kommunen och det vill vi också visa. På 
fullmäktige den 26:e april kommer vi att anta en 
detaljplan som skapar ny verksamhetsmark efter-
som trycket från er är stort. 

Långsiktigt så arbetar vi i vår nya översiktsplan 
med att ta fram ännu mer verksamhetsmark så att 
ni företagare ska kunna utvecklas och vara kvar i 
Lekeberg. I årets budget har vi avsatt pengar för 
att ta fram en näringslivs- och besöksnärings- 
strategi och det arbetet pågår för fullt och ska 
utmynna i konkreta förslag i hur vi kan bli bättre på 

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet 

Lekebergs kommuns Näringslivs och 
Besöksnäringsstrategi
Arbetet är igång och vi har haft ett första möte 
med de näringsidkare som ville ge inspel. Tack 
för det! Hör gärna av dig till maria.comstedt@
lekeberg.se om du vill har tankar och ideer. 
 
Längtar du efter att nätverka igen?
Den 7-8  oktober kommer affärsexpeditionen 
att äga rum på LannaLodge. Affärsexpedition 
är ett event som startades för 6 år sedan av 
företagsorganisationerna Möckelnföretagen 
och Företagarna tillsammans med eventbyrån 
Hedén & Jungander AB. Syftet är att erbjuda 
näringslivet en annorlunda mötesplats för att 
skapa nya kontakter som kan leda till samar-
beten och affärsmöjligheter i hela regionen. 
Genom åren har man varit på flera olika platser 
och det ges utrymme och möjlighet för många 
företag att delta och nätverka. Lekebergs 
kommun kommer att lyfta fram kommunen. 

Läs mer på: http://affarsexpedition.se/

Info från kommunen

Om pandemin fortgår i oktober så finns det  
redan nu ett alternativt datum för eventet under 
våren 2022.
 
Hemesterkartan och besöksserviceplatser 
Kommunen har på grund av det rådande läget 
beslutat att göra en hemesterkarta i likhet med 
förra året, med tips på saker att utforska i den 
egna kommunen. Kartan kommer också detta år  
skickas ut till alla hushåll i kommunen och finnas 
tillgänglig på utmärkta besöksserviceplatser.  För 
att kunna bli en besöksserviceplats gäller det att 
man har öppet och finns tillgänglig för allmänhet-
en, hämtar material på egen hand, har kunskap 
om vad som finns i Lekebergs kommun och om 
andra näringsidkare. Har du tankar om vad som 
borde synas på kartan och eller vill anmäla dig 
som besöksserviceplats skicka ett mejl till maria.
comstedt@lekeberg.se
 
Uppdateringar till hemsidan
Har du förslag på innehåll eller text till hemsidan 
så skicka ett mejl till emma.lado@lekeberg.

Nyhetsbrev 

att få näringslivet att blomstra i vår kommun. Hoppas 
att vi ”ses” den 6 maj på den digitala frukosten! 

Johan Niklasson, 
Kommunstyrelsens ordförande 
Lekebergs kommun

Digitalt frukostmöte 6 maj kl. 07.30-08.30
Vi provar att arrangera vårt första digitala frukostmöte. Johan Niklasson, 
kommunstyrelsens ordförande kommer att berätta om senaste nytt från 
kommunen och du har möjlighet att ställa frågor. Skicka gärna frågorna i 
förväg samtidigt som din anmälan till maria.comstedt@lekeberg.se 
 
 3 maj är sista chansen att anmäla sig till frukosten. 



Företagssökning - Mullhyttans IF Padel söker...

SÖKSamarbete med lokala företag ang padelbana

Mullhyttans IF's padelbana öppnar i början av maj. MIF fortsätter sin satsning på uteaktiviteter vid 
Åsavallen. De senaste åren har vi exempelvis uppfört discgolfbana, utegym och en Mullebana för de allra 
yngsta och nu är det alltså dags för kommunens första föreningsdrivna paddelbana. Vi söker nu samarbete 
med lokala företag som tycker detta låter intressant och vill vara med och synas i detta positiva projekt. 
Meddela oss ert inresse via mejl.
 
Kontaktperson: Mats Jonsson 
Mejladress: padel@mullhyttansif.com

Vill du också göra en sökning till andra företag? Mejla maria.comstedt@lekeberg.se

Vill du lära dig mer om Tripadvisor?  

City Örebro, Örebro kommun och Region Örebro 
län har tagit fram ett gratis utbildningspaket i 
Trip-advisor, Google my business, Google Analytics, 
Google Ads och Sökordsoptimering. 
 Ta del av utbildningarna genom att surfa in på 
www.citykompetens.se och klicka på kvadraten 
med örebro-loggan. Efter det så efterfrågas ett lö-
senord. Ange då detta lösenord: Örebroslott2020 

 

Företagsstöd hos Timbanken

Vill du ha stöd och hjälp med ditt företag så kan 
du ansöka om timmar på timbanken.se. Helt kost-
nadsfritt. 

 

Laddstationer

Vill du söka medel för att erbjuda laddstationer? 
För publika laddstationer kan man söka Klimat-
klivet och länsstyrelsen ger stöttning om detta. 
Här är sidan om information från länsstyrelsen i 
Örebro.
 Mer info finns via: 
https://www.naturvardsverket.se/klimatklivet 
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/miljo-och- 
vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.
html
 
Webbinarium om Solceller och laddsstolpar för 
besöksnäringen, 3 maj kl 14.00-15:30 

Mer information finns att läsa på: 
framtidenssolel.se/kalender/solturnen 
-2021-solceller-och-laddstolpar-for-besoksna-
ringen/

Tips till dig som arbetsgivare

Vet du som arbetsgivare om att du kan an-
ställa med ekonomiskt stöd? Mer information 
finns på Arbetsförmedlingens egna hemsida: 
arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare/anstall-
med-stod

Tips till dig som 
företagare i Lekebergs 
kommun

Intensivåret för nyanlända!

Nu finns det möjlighet för arbetsgivare att ta emot 
nyanlända i praktik i syfte att underlätta etableringen 
på arbetsmarknaden. Från 15 april har du som 
arbetsgivare möjlighet att få ekonomiskt stöd! 
 Mer information finns på regeringens hemsida:
regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/nu-
startar-intensivaret-for-nyanlanda/

Praktikant

På avdelningen för Näringsliv, integration och 
arbetsmarknad så underlättar man för individer 
och arbetsgivare att mötas.  Är du som arbetsgi-
vare intresserad av att ta emot en praktikant eller 
i behov av arbetskraft, hör gärna av dig! Kontakt-
person Rebecca Gülenay, mejladress: Rebecca. 
gulenay@lekeberg.se

Intresserad av att se tidigare nyhetsbrev?

Breven finns här:

lekeberg.se/naringslivocharbete/foretagstod 
ochradgivning/nyhetsbrevtillforetagare

Vill du påverka vad vi tar upp i nyhetsbrevet?

Kontakta Maria Comstedt på maria.comstedt@ 
lekeberg.se för att tipsa om ämnen eller innehåll 
till nyhetsbreven.



För en tid sedan framkom det önskemål från 
näringslivet om mer torghandel på torget i Fjugesta. 
Kommunens tjänstemän utredde frågan och 
häromdagen fattade Lekebergs kommun beslut i 
kommunfullmäktige om nya regler för torghandel. 

Ansökan om fast eller tillfällig torgplats görs till 
polismyndigheten, Tillståndsenheten. Polisen kommer 
att fråga kommunen om ansökan innan de fattar 
ett beslut. Det finns idag tre fasta platser som hyrs 
under totalt tre månader (en dag i veckan) samt två 
tillfälliga platser som kan hyras en dag i taget. 

Vid bokning av fast plats för tremånadersperiod 
upprättas avtal med kommunen. För endagsplatser 
krävs inget avtal, däremot krävs alltid polistillstånd.

Nu hoppas vi på full fart på torget! 

 

Syftet med undersökningen är övergripande att 
följa upp hur kommunernas service utvecklas i 
termer av kundupplevd kvalitet. Företagare som 
har haft ett ärende har i efterhand bedömt kom-
munernas service inom sex myndighetsområden: 
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serverings-
tillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: 
information, tillgänglighet, bemötande, kompe-
tens, rättssäkerhet och effektivitet. När en kom-
mun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det 
vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt 
och lägre än 62 är ett lågt resultat.
 
Lekebergs resultat

Svarsfrekvensen i Lekeberg uppgår till 67 procent. 
Det är en mycket bra nivå som ger ett bra underlag 
för att ta beslut om åtgärder och sätta upp mål.
NKI för Lekeberg uppgår till 72, vilket är en bra 
nivå. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som 
föregående mätning då resultatet blev 70. Högst 
omdöme ges Bemötande, med ett index på 80.  

Lekebergs kommun får 
ett fortsatt högt NKI- 
betyg av företagen i 
kommunen. 

–  Hej. Jag Heter Sofia Olsen och arbetar som chef 
på avdelningen för Näringsliv, integration och arbets- 
marknad. Utöver näringslivsfrågor arbetar vi bland 
annat med att underlätta för individer och arbetsgi-
vare att mötas med syftet att skapa en win-win för 
alla parter.

–  De individer vi möter har behov av att på olika sätt 
närma sig arbetsmarknaden, för vissa kan de gälla 
att träna på att arbeta och för andra kan det inne-
bära ett stöd i att hitta rätt arbetsgivare. För er som 
företagare kan det också handla om att hitta arbets-
kraft och bidra till att skapa social hållbarhet i vårt 
närområde. Vi är alltid intresserade av att samarbeta 
med lokala företag. Värt att tänka på är också de oli-
ka formerna av anställningsstöd som finns att söka 
för individer som står utanför arbetsmarknaden vid 
anställning. Om du är nyfiken på hur vi arbetar i inte-
gration och arbetsmarknadsfrågor får du gärna höra 
av dig till oss vi är alltid öppna för att bolla tankar och 
idéer, hälsar Sofia Olsen Chef på NIA.

Vad gör egentligen en 
chef för NIA?
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Sofia Olsen, 
Chef på avdelningen Näringsliv, 
integration och arbetsmarknad. 

Sofia nås via kommunens växel tel: 0585-487 00 
eller via mejl till sofia.olsen@lekeberg.se

Vad används resultaten till?  

- Undersökningen är ett redskap för kvalitetsut-
veckling och resultatet ger tydliga indikationer på 
vad kommunen behöver fokusera på för att öka 
kundnöjdheten. Just nu pågår ett arbete att till-
sammans med de övriga sydnärkekommunerna: 
Laxå och Askersund och Business Region Örebro 
(BRO) att förbättra servicen gentemot företagen. 
Vi vet att det är långa väntetider på t ex bygglovs-
sidan just nu, vilket vi jobbar med och hoppas hit-
ta lösningar på inom kort. Vi vill verkligen tacka 
företagen som svarat på enkäten så att vi kan 
jobba vidare och bli ännu bättre, säger Maria 
Comstedt, näringslivskoordinator. 

Läs mer på: lekeberg.se/trafikoch 
infrastruktur/torgochallmannaplatser


