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Hej Företagare

Då är det snart dags för mig att lämna över stafettpinnen till nästa KSO. Jag vill ta 
den här chansen att uttrycka min tacksamhet till dig för de här åren som vi har 
samarbetat tillsammans. Jag har verkligen uppskattat all feedback lika mycket som 
kritik och frågor. Flera av er har ringt till mig och vi har haft personliga möten där 
vi har kunnat arbeta framåt tillsammans!

För mig har det absolut viktigaste varit att få se din verklighet och få höra om 
vilka förutsättningar du upplever att du har för att driva företag i Lekeberg. Utan 
dig hade näringslivsprogrammet inte sett ut som det gör, din input i det arbetet 
har varit ovärderlig. Jag hoppas du är stolt över vad du bidrar med till Lekeberg 
och att du är stolt över det unika du gör i att driva just ditt företag! 

Tack för den här tiden!

God jul och gott nytt år.

Johan Niklasson 
Kommunstyrelsens ordförande 



Josephine, vad ska du göra nu? 
”Jag ska göra fler saker. Dels är jag själv egenföretagare så jag kommer lägga en hel 
del tid där. Samtidigt går jag tillbaka till min tjänst på Coompanion där jag jobbar 
med att stötta och utveckla sociala och kooperativa företag i länet. Jag kommer 
även att studera. Även om jag kommer sakna alla i den här vackra kommunen, ser 
jag också fram emot nästa år. ”

Maria Comstedt, näringslivskoordinator, hur har det varit att haft en extra 
resurs?  
”Tack Josephine, vi har varit som ett drömteam,” säger Maria Comstedt som är 
näringslivskoordinator sedan några år tillbaka och fortsätter: ”Nu har vi påbörjat 
ett arbete både med att öka kunskap om upphandling, ökat kontakten mellan 
skola och näringsliv och sociala företag, samtidigt som vi har hunnit med många 
företagsbesök, startat ett besöksnäringsprojekt och mycket mer. Det svåra för 
mig blir att förvalta och utveckla allt roligt som vi har påbörjat.”  

Lekebergs kommun tackar Josephine för hennes insats och önskar henne lycka 
till!

 
Det har varit ett rent nöje!

Så säger Josephine Hedlund som sedan i somras har arbetat som  
näringslivsutvecklare i Lekebergs kommun. Vid årsskiftet tackar hon för sig, hon 
har arbetat med att starta arbetet med aktiviteter och planering utifrån  
Lekebergs kommuns första näringslivsprogram.  

Ni som har träffat mig kanske har hört att jag sagt att jobba med  
näringslivsfrågor i just Lekeberg kommun varit lite av en dröm för mig. Och det har 

varit ett sant nöje att träffa så otroligt mycket företagaranda, entreprenörskap 
och vilja att göra bra saker i Lekebergs kommun. Jag vill säga ett varmt tack till alla 

jag mött! Det har varit kul, utvecklande och spännande att jobba med er alla. ”

“



Vill du veta vad den nya politiska 
majoriteten tänker om näringsliv och 
företagsklimat?

Välkommen på vårens första företagsträff den 8 februari  
kl. 16.00 - 18.00 i LannaMässen. Vi gästas av den nya politiska  
majoriteten som berättar om sina planer och tankar framåt för 
både vår kommun och näringsliv. Det kommer också att finnas  
utrymme för frågor.  

Håll utkik efter inbjudan och hör av dig om du vet någon som borde 
få inbjudan. 

 
Psst! Boka gärna in andra onsdagen i varje månad från och med 
februari då det blir företagsträff någonstans i Lekebergs kommun 
hela våren. 

 

Företagsträff
8 februari



Samverkan vid samhällsstörning 
”Jättebra initiativ att vi samlas för att få ett ansikte på varandra och bygga upp ett 
nätverk. Det är viktigt att vara förberedd” säger Anders Löwgren, kreditchef och 
säkerhetsansvarig på Lekebergs Sparbank.

 
Efter en konferens kring ”När betalningssystemet kraschar” arrangerat av  
Länsstyrelsen i oktober har fler näringsverksamheter efterfrågat en dialog kring 
hur vi kan samverka vid samhällsstörningar.  Allt för att kunna planera, agera på 
bästa sätt och att skapa trygghet.

Lekebergs kommuns näringslivsutvecklare, Josephine Hedlund bjöd, in till ett  
första förutsättningslöst samtal kring vad som händer vid samhällsstörningar 
såsom fallerande betalsystem, elnätsproblem med mera. 

Harmen Rebel är säkerhetsstrateg på Lekebergs kommun, han säger följande:

”Vi som kommun arbetar utifrån MSB:s rekommendationer om att alla hushåll ska 
klara sig med vatten och mat en vecka. Exempelvis, hur många hushåll har  
egentligen en veckas vattenförsörjning? Det är viktigt att vi som kommun, alltså 
alla, som är del av och bär upp samhället, pratar och planerar tillsammans.  
Tillsammans klarar vi mycket”

Gruppen kommer att bjuda in några fler 
till nästa träff som sker i mars.

Är du intresserad av dessa frågor? 
Kontakta Harmen Rebel: 
0585-48 203 
harmen.rebel@lekeberg.se Josephine Hedlund, näringslivsutvecklare och  

Harmen Rebel, säkerhetsstrateg, Lekebergs 
kommun

Anders Löwgren, kreditchef och säkerhetsansvarig på Lekebergs Sparbank. I bakgrunden: några av 
Lekebergs kommuns entreprenörer som pratar om strategier vid samhällsstörningar.



Vad är egentligen ett socialt företag?
I näringslivsprogrammet står det att vi ska bidra till att det blir fler sociala företag. 
Men många känner inte till vad det är. Sociala företag kan vara allt från ett  
start-up företag till en aktör i den ideella sektorn. Det är företag vars drivkraft är 
att skapa innovativa lösningar på olika samhällsutmaningar.

De sociala företagen kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, bättre 
integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Sociala företag ökar  
medborgarnas välstånd genom att de bidrar till att skapa ett inkluderande och 
mer hållbart samhälle.

Vi besökte JA’s Hundgöra, som är ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF). 

Josephine Hedlund har en tidsbegränsad anställning i Lekeberg kommun och  
arbetar som näringslivsutvecklare. Hennes ordinarie arbete är på Coompanion, 
som rådgivare till sociala och kooperativ företag. Josephine vet vad sociala  
företag är: 

”Det är bra att tänka på att sociala företag är riktiga företag som säljer varor 
eller tjänster, betalar skatt och är arbetsgivare. Som vilket företag som helst. 
Ett arbetsintegrerande socialt företag har just arbetsintegrering i fokus – att ge 
människor som står långt ifrån arbetsmarknaden en chans till arbetsträning,  
rehabilitering och i förlängningen ett vanligt lönearbete. Så tänk att ett ASF har 
en dubbel affärsidé, som här med hunddagiset är affärsidén eller produkten att 
dels sälja hunddagisplatser och dels sälja tjänsterna arbetsträning och  
rehabilitering till kommunen eller andra aktörer.”

Maria Comstedt, näringslivskoordinator i Lekebergs kommun tänker följande om 
sociala företag:

”Saker som vi tar för givet – till exempel bibliotek och 
mödravårdscentraler, började faktiskt som initiativ 
från civilsamhället och sociala företag och idéer. 
Det är inte många som tänker på. Det fanns en 
samhällsutmaning att lösa och folk gick ihop 
och löste det.  På samma sätt startades JA’s 
hunddagis och många andra sociala företag. 
För att lösa framtidens utmaning måste vi nog 
lösa saker tillsammans!”

Vad ser du för utmaningar i samhället  
som vi borde hitta lösningar på tillsammans? 

Annica Green har varit  
ute med några av hundarna 

i vintervädret.



Sök innovationscheck för  
samhällsnytta

Nu kan små och medelstora företag ansöka om innovationscheckar 
från Vinnova via Coompanion. Innovationscheckarna riktar sig i  
första hand till kooperativa företag och impactföretag med  
hållbarhet i fokus.

En check på upp till 100 000 kronor kan användas till inköp av extern  
expertkompetens. Det kan exempelvis handla om att verifiera och 
validera kommersiella och tekniska förutsättningar eller att få  
tillgång till labb och testbäddar av olika slag. Det finns också  
möjlighet att använda medlen för att utarbeta en strategi för  
hantering av immateriella tillgångar med koppling till företagets 
innovation. 

Läs mer om innovationscheckarna  här

Regional kontaktperson för innovationscheckarna är Isabel Suárez, du når henne 
via 070- 209 05 20 eller isabel.suarez@coompanion.se 

https://coompanion.se/2022/04/07/ansok-om-en-innovationscheck/
mailto:isabel.suarez%40coompanion.se?subject=


Timbanken och andra regionala stöd

Det går fortfarande att söka från Timbanken. Ta möjligheten att få 5 timmars fri 
affärsrådgivning inom bland annat digitalisering, marknad, ekonomi, hållbarhet 
med mera. Läs mer

Det finns även en hel del andra regionala stöd att söka om du vill utveckla ditt 
företag, exempelvis finns stöd för investeringar i maskiner och byggnader,  
digitalisering och omställning. Läs mer

Företagssökningar

Är du medlem i Företagarna och vill vara representant på företagsträffarna i Leke-
berg som sker en gång i månaden? Kontakta orebro@foretagarna.se eller maria.
comstedt@lekeberg.se

Har du lediga affärslokaler? Kontakta maria.comstedt@lekeberg.se

Näringslivsregister

Vet du om att du kan söka på alla företag i Lekeberg kommun?  
Kika här för att söka i näringslivsregistret

Företagsrepresentant & lediga affärslokaler  SÖK

mailto:orebro%40foretagarna.se?subject=
mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=
mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se%20?subject=
https://lekeberg.uc.standout.se/
mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se%20?subject=


Företagsbesök 
Vi har gjort flera spännande företagsbesök de senaste veckorna. Vi har inte bilder 
från alla. Här är några av de företag som ville prata om företagande,  
näringslivprogram, samhällsnytta, elpriser, kommunärenden och mycket mer. Tack 
för att vi fick komma och hälsa på och lyssna in! 

Dykning.net 
Per Anders Andersson är dykare sedan  
1988 och driver Dykning.net.  
Hans kunder kommer från hela Sverige  
och köper utrustning och dykkurser.

Ica Nära Fjugesta 
Vi pratade jul, varor och säkerhet på vårt 
besök hos Håkan och Malin Runnkvist som 
driver Ica I Fjugesta.

Hasselberga Sport och Reklam AB  
Fredric Währme har tagit över och driver nu Hasselberga reklam. Reflexvästar är 
någonting som Hasselbergs reklam jobbar mycket med.



Skogstorps vilohem 
Ingrid och Ola Hoelstad som tidigare drivit bland annat Englas skafferi har nu 
planer för det fina Skogstorps vilohem i Mullhyttan. Vi fick kika in lite i huset där 
förändringar pågår för fullt med rum med olika teman.

J&F Fritid 
Per Jansson har drivit företaget sedan 90-talet och säljer pooler och tillbehör till 
hela Sverige. Huvudkontoret finns i Fjugestad. kommundirektör Gustav Olofsson 
och näringslivsutvecklare Josephine Hedlund besökte företaget.

JA´s Hundgöra 
Vi besökte JA´s Hundgöra som är ett arbetsintegrerande socialt företag. De har 
en dubbel affärsidé - dels säljer de hunddagisplatser och dels  
arbetsträningsplatser



Vill ditt företag också ha ett  
besök av näringslivskoordinatorn?

Kontakta maria.comstedt@lekeberg.se 
 

mailto:maria.comstedt%40lekeberg.se?subject=F%C3%B6retagsbes%C3%B6k


Vi önskar er alla en fridfull jul  
och gott nytt år! 

 


