
Nyhetsbrev 

Hej,

Nu är våren äntligen här på riktigt! Jag känner  
direkt hur humöret stiger i takt med graderna 
utomhus, och något som är extra glädjande är att 
vi har ett nytt färskt näringslivsprogram! 

Vi har pratat mycket om detta och nu är det på 
plats, men det innebär inte att arbetet slutar här 
utan snarare tvärtom. Det är nu vi måste arbeta 
efter det vi sagt och som också ska ge bäst effekt 
för dig som företagare. Därför har vi avsatt extra 
pengar för att arbeta in programmet i våra proces-
ser och såklart i kontakten med dig. 

Exakt hur vi ska göra det vill vi ha en dialog med 
dig om. Det är viktigt att programmet inte bara 
blir en fin pappersprodukt utan att det ger effekt 
för dig som företagare och skapar ett ännu bättre 
företagsklimat.

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

Det ska bli väldigt kul att ses på företagsfrukosten 
11 maj. Då ska vi prata mer om programmet och 
hållbarheten i vår kommun.  

 Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunens 
service har nu genomförts för nionde gången. Mätning-
en, som heter Öppna jämförelser Företagsklimat, mäter 
sex myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, mar-
kupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll 
och serveringstillstånd. För att få vara med och svara på 
mätningen ska företaget haft någon typ av ärende hos 
Lekebergs kommun.

I årets mätning fick Lekebergs kommun NKI-värdet 74. 
Förra året var värdet 72. Högst omdöme ger företagen 
till kommunens bemötande, med ett index på 80.

Företagen i Lekeberg är fortsatt mycket nöjda 
Trenden håller i sig - Lekebergs kommun ökade sitt NKI (nöjd-kund-index) till 74

"Det är väldigt roligt att vårt arbete ger resultat, sam-
tidigt så finns det alltid saker att förbättra! Vi har 
precis tagit fram ett näringslivspolitiskt program som 
pekar ut kommunikationen med näringslivet som en 
viktig faktor för ett bättre företagsklimat. Jag vill passa 
på att tacka företagen som svarar på enkäten och ger 
oss möjlighet att bli ännu bättre" 

- Maria Comstedt, näringslivskoordinator

E-tjänst för bygglov

Nu kan du äntligen ansöka om bygglov digitalt.  
Via e-tjänsteportalen kan du följa dina ärenden 
och dessutom hålla kontakt med din handläggare . 

Läs mer hos Samhällsbyggnad sydnärke

Aktuellt hos oss!

Digital karta över Lekeberg

Den nya digitala karttjänsten innehåller flera 
kartlager som är öppna för allmänheten. Du 
kan bland annat ta del av detaljplaner, lediga 
tomter, samhällsfunktioner, idrottsanläggningar, 
badplatser och flygfoton. 

Läs mer och ta del av kartan

Aktuella upphandlingar

Nu upphandlar vi: 

- Tjänstekoncession - drift av Sannabadet 
- Kemtekniska hygien, engångs- och städmaterial 
- Storköksutrustning 

Läs mer och skicka in anbud

Näringslivsprogram för 2022-2026

I programmet presenteras strategiska utgångspunkter, 
mål, ambitioner och insatser för Lekebergs kommuns 
agerande och samverkan med lokala företag,  
entreprenörer och andra aktörer i regionen.

Läs mer och ta del av programmet

https://minut.sydnarke.se/
https://lekeberg.se/nyheter/lekebergskartanennykarttjanstforlekebergsinvanare.5.2a54744617f44b13a27d76b6.html
https://www.opic.com/org/lekebergs_kommuns_upphandlingar/
https://lekeberg.se/download/18.603ee50b17f449e15a65d47a/1646659499435/N%C3%A4ringslivsprogram%20f%C3%B6r%20Lekebergs%20kommun.pdf


Missa inte vårens sista nätverkträffar!

.

"Det är så roligt att vårt näringslivsprogram är 
klart. Nu ska vi tillsammans med näringslivet 
fylla det med aktiviteter som leder till målen 
med programmet. Vi hoppas att många i 
näringslivet vill vara med!" - Maria Comstedt, 
näringslivskoordinator

En kort sammanfattning av programmet  
 
Världen förändras och många av de utmaningar 
vi möter nu och i framtiden kommer att lösas 
av innovationer och idéer av människor och i 
företag. Samhället behöver en kultur och ett 
klimat som gör att människor och idéer utveck-
las. En mångfald av olika människor som driver 
fler företag i fler olika former och i olika sociala 
entreprenörskap. Det bidrar till att det skapas 
företag, arbete och utveckling. 

När Lekebergs kommun växer och utvecklas 
som livskraftig landsbygd med attraktiva tätor-
ter är företagsklimatet och lokala entreprenörer 
avgörande för kvaliteten, kulturen och utbudet 
som skapas av - och möter - människors behov 
i hela samhället. Lekeberg ligger bra till, geogra-
fiskt, demografiskt och med hjälp av det lokala 
näringslivet skapar vi plats och utrymme för 
människor som föds och flyttar in i kommunen. 

Tillsammans utvecklar vi ett attraktivt Lekeberg 
med en hållbar befolkningstillväxt.

Programmet har sex stycken fokusområden: 

1. Ett växande näringsliv för omställning och 
framtid: Lekebergs kommun ska bidra till fler 
företag och entreprenörer med hållbara idéer. 

2. Ett gott företagsklimat bidrar till trygghet och 
nytänkande: Lekebergs kommun ska bidra till 
ett gott företagsklimat.

3. Naturen och jord- och skogsbruket är grun-
den i Lekebergs utveckling: Lekebergs kommun 
värnar och prioriterar utveckling, omställning 
och hållbarhet i gröna näringar. 

Nu har Lekebergs kommun 
äntligen ett näringslivsprogram

4. Närheten till en större regional marknad skapar 
möjligheter: Lekebergs kommun ska bidra till 
balans mellan liv och företagande, i och utanför 
kommunen. 

5. En växande befolknings efterfrågan skapar 
möjligheter på en växande lokal marknad: Leke-
bergs kommun ska utveckla skola, utbildning och 
fysisk planering tydligt kopplat till näringslivets 
behov av kompetens, mark, lokaler och infra-
struktur. 
 
6. En professionell och rättssäker kommun: 
Lekebergs kommun ska arbeta effektivt och 
samordnat i en process som är professionell 
och tydlig gentemot företag som har behov av 
kontakt med kommunen.

Vill du läsa hela programmet? 
Här kan du ta del av det

Företagsfrukost 
 
Datum och tid: 11 maj, klockan 07:15-09:00 
Plats: Sannahuset 
Anmälan: Du anmäler till maria.comstedt@
lekeberg.se senast 9 maj. Ange eventuella 
allergier i din anmälan och glöm inte bort att 
höra av dig om du får förhinder. 

Johan Niklasson kommer berätta om 
näringslivsprogrammet och därefter blir det 
en workshop. Vi gästas även av Ulrika 
Henriksson och Fredrik Welander som har 
skrivit hållbarhetsprogrammet respektive 
näringslivsprogrammet samt företaget AV 
Jord som berättar om sina hållbara tankar. 

Välkommen!

Afternoon Tea 
 
Datum och tid: 1 juni, klockan 15:00-17:00 
Plats: Naturevent, Sixtorp 
Anmälan: Du anmäler till maria.comstedt@
lekeberg.se senast 30 juni. Ange eventuella 
allergier i din anmälan och glöm inte bort att 
höra av dig om du får förhinder. 

Temat för träffen är besöksnäring! 

https://lekeberg.se/download/18.603ee50b17f449e15a65d47a/1646659499435/N%C3%A4ringslivsprogram%20f%C3%B6r%20Lekebergs%20kommun.pdf
mailto:%20maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
mailto:%20maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
mailto:%20maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
mailto:%20maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=


 

De senaste två åren har Lekebergs kommun tagit fram 
en fysisk “Hemesterkarta” för att stötta besöksnäring-
en och inspirera invånarna till att stanna hemma under 
semestern och besöka närområdet. Kartan skickades 
ut till samtliga hushåll i kommun. Utskicket har varit 
uppskattat av invånarna och kartan inspirerade till nya 
besök i närområdet.  

Till sommarens kampanj har vi valt att skruva något 
på upplägget, bland annat för att minska utskrifterna 
vilket är ett av kommunens mål. En intern arbetsgrupp 
har tillsammans kommit fram till att:

• Vi behåller kartan men i ett digitalt format.  
• Vi skickar en sommarhälsning till hushållen. I  

kuvertet finns ett vykort som mottagaren i sin 
tur kan posta vidare till nära och kära med en 
uppmuntran om att besöka Lekebergs smult-
ronställen. På vykortet finns även en länk samt 
QR-kod till hemesterkartan.

• Vi lanserar en #hashtag, Syftet är att lyfta fram 
och synliggöra företagare och smultronställen i 
Lekeberg och sprida dessa virtuellt. Det är ett 
hållbart och resursenkelt sätt att marknadsföra 
Lekeberg. Dessutom blir det enkelt för besöka-
ren att få en bild av utbudet och destinationen.    

Hemester 2.0

Vilka av våra smultronställen 
besöker DU i sommar? 

Hjälp oss att marknadsföra platsen 
Lekeberg genom att använda vår 
#hashtag i sociala medier!

#LekebergNaturligtNära

Råd och stöd till dig som företagare

Företagsjouren

Företagsjouren är en neutral förmedlare av 
kontakter och information till länets företag 
som kan behöva extra stöd, råd och hjälp 
med utmaningar. Jouren drivs av Region 
Örebro län. 

Läs mer hos Företagsjouren

Coompanion

Coompanion främjar entreprenörskap som 
värnar om social, ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet. Rådgivning och information 
är kostnadsfri tack vare  uppdraget från 
svenska staten, som genom Tillväxtverket 
delfinansierar denna del av verksamheten 
tillsammans med kommuner, regioner och 
andra aktörer. 

Läs mer hos Coompanion

Timbanken 

Timbanken är till för dig som vill utveckla 
ditt företag i Örebro län. Du får fem timmar 
med en affärsrådgivare - välj själv vad du vill 
få bättre koll på. 

Läs mer hos Timbanken

Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum ger dig kostnadsfri, 
personlig och konfidentiell rådgivning 
om du funderar på att starta företag. Vi 
är experter på företagande, och efter vår 
rådgivning är du väl förberedd för livet som 
egenföretagare.

Läs mer hos Nyföretagarcentrum

https://www.verksamt.se/web/orebro
https://coompanion.se/
https://www.timbanken.se/Orebrolan
https://www.nyforetagarcentrum.com/

