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En fartfylld höst - nu är vi två!

Maria Comstedt, näringslivskoordinator i Lekebergs kommun, har varit tjänstledig 
i tre månader men är nu tillbaka på heltid. 

”Jättekul att vara tillbaka och det känns extra kul att jobba i höst eftersom jag 
får möjlighet att jobba tillsammans med Josephine, vi kompletterar varandra 
och det är roligt att kommunen har satsat på implementera näringslivspro-
grammet så att det inte bara blir en pappersprodukt, säger Maria och fort-
sätter. - Vi kommer också att prioritera att göra många företagsbesök under 
hösten. Så berätta om du vill träffa kommunen och prata om ditt företag.”

Josephine Hedlund som har vikarierat för Maria under hennes tjänstledighet 
kommer nu att fortsätta att arbeta med att göra verkstad av det tidigare antagna 
näringslivsprogrammet. 

”Jag kommer att koncentrera mig på att få igång vissa delar av programmet, 
såsom att förbättra kopplingen mellan näringsliv och skola och att arbeta med 
att skapa förutsättningar för lokala företag att svara på upphandlingar. Jag 
har redan börjat det arbetet och det känns väldigt positivt. Och så kommer vi 
självklart fortsätta att ses på träffarna med Nätverket i Lekeberg!”

Vill du ha besök av oss eller har du andra frågor?

Kontakta Maria: maria.comstedt@lekeberg.se eller  
Josephine: josephine.hedlund@lekeberg.se
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Företagsträff - tema upphandling

Datum och tid:  12 oktober klockan 11.30-13.00
Plats:   Götabro kursgård

Vi vill välkomna dig till nästa företagsträff för nätverket i Lekeberg. Denna träff blir 
en lunch på Götabro kursgård. Temat för träffen är upphandling och vi har bjudit 
in flera gäster som kommer samtala om ämnet. Du kommer att få lära dig mer om 
upphandling i stort och hur det ser ut i Lekebergs kommun. 

Efter träffen får du som vill följa med runt och titta på kursgården

Vi som bjuder in till denna träff är som vanligt Lekebergs Sparbank, Företagarna 
och Lekebergs kommun. Program kommer att mailas ut närmare inpå träffen

Anmälan  

Anmäl dig till josephine.hedlund@lekeberg.se senast 7 oktober. Ange eventuella 
allergier i din anmälan och glöm inte bort att höra av dig om du får förhinder. 

Vi ses!

Fullt hus på höstens första företagsträff!

”Det var ett givande frukostmöte med bra ämnen i fokus. Det var även väldigt kul att få gå omkring i Lan-
nalodge. Vi kommer definitivt besöka de igen och spela shuffleboard eller bowling” säger Bieke Dierckx på 
SveMar och Jolien Hermans på BeMic Snickeri.

Den 14 september var det dags för Nätverket i Lekeberg, ungefär 40 personer kom och åt en uppskattad 
frukostbuffé på Lannalodge som också berättade om sin verksamhet och visade gästerna runt i deras lokaler, 
aktivitetsrum, vinkällare med mera.

Temat för träffen var hållbar hälsa för företagare och vi fick lyssna på insikter, information och inspiration 
kopplade till hälsa och välbefinnande. Karin Lindblom på Wellnessbyme föreläste om vikten av att prioritera sin 
hälsa. 

”Temat låg verkligen rätt nu när hösten drar igång och det kändes som att många hade längtat efter att 
mötas efter sommaren,” säger Josephine Hedlund, näringslivsutvecklare, om höstens första företagsträff.
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Stöd för publika laddstationer för elbilar 

I Lekebergs kommun finns ett behov av att utöka antalet publika laddstationer för elbilar. Det 
går att söka upp till 70% stöd för att installera en publik laddstation. Nästa möjlighet att söka 
Klimatklivet för publik laddinfrastruktur är under perioden 26/9 - 7/10. Tänk på 
att det är viktigt att inte påbörja investeringen innan du fått ett beslut.

Vi bjöd in till en träff om detta i augusti. Över 20 personer och företag med 
intresse av frågan kom och lyssnade till Åsa Ödman, klimatstrateg på Länsstyrel-
sen, som är kunnig om Klimatklivet och Mats Brengdahl, Energi- och klimatråd-
givare på Region Örebro län. Vi redde i vad som gäller, vilka alternativ som finns 
och hur du kan gå tillväga.  Om du inte kunde du inte vara med på träffen så går 
det bra att kontakta Åsa eller Mats.

”Fundera på om stationen ska vara publik, alltså tillgänglig för allmänheten, 
eller om den främst är till för organisationens och de anställdas bilar. Då 
räknas den som icke-publik och då kan företag, organisationer och bostadsrättsföreningar 
söka ett stöd som heter ”Ladda bilen”, säger Åsa Ödman som ett tips till den som funderar på 
att installera en laddstation.

”Antalet inkomna bygglovärenden i Lekebergs 
kommun ligger fortfarande på en hög nivå. Att byg-
gandet fortsätter ligga på en hög nivå är roligt, men 
det innebär att handläggningstider för bygglov, bygg-
anmälan med mera också under hösten kommer att 
vara relativt långa. Tyvärr måste ni även räkna med 
att det kan ta lång tid att få svar från oss på frågor 
som ställs under vår telefontid eller via mejl”, säger 
Fredrik Idevall, chef för Samhällsbyggnad Sydnärke.

Att hålla sig till gällande detaljplaner och lämna in 
fullständiga handlingar är ett effektivt sätt att korta 
ner handläggningstiderna, både för den sökande 
och för andra. Detaljplaner reglerar användning och 
utformning av markanvändning och bebyggelse inom 
ett avgränsat område. Detaljplanen anger bestämelser 
för vad marken får användas till, var man får bygga, 
byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera. 

För att möta det omfattande byggandet och för mo-
dernisering, arbetar Lekebergs kommun systematiskt 
med digitalisering och förbättringsarbete. 

”E-tjänster för bygglov lanserades i början av 2022 
och nu finns även e-tjänster för ärenden gällande 
enskilt avlopp, värmepumpar, klagomål med mera 
på Lekebergs kommuns hemsida” fortsätter Fredrik 
Idevall. 

Här kan du ta del av e-tjänster och hitta blanketter för 
ansökningar

Här kan du läsa mer om detaljplaneringen i Lekebergs 
kommun

Kontaktuppgifter

Åsa Ödman     Mats Brengdahl 
Energi- och klimatstrateg, Länsstyrelsen  Energi- och klimatrådgivare 
010-224 84 41 [sms 0725-58 90 74]   076 786 87 00 och 0581 830 47 
asa.odman@lansstyrelsen.se   mats.brengdahl@sb-bergslagen.se

Högt tryck på bygglov

https://www.naturvardsverket.se/Klimatklivet
https://minut.sydnarke.se
https://minut.sydnarke.se
https://lekeberg.se/byggaboochmiljo/kommunensplanarbete/detaljplaner.4.b0963dd176e8cb6883de00b.html
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Lekebergs näringslivsklimat fortsätter utvecklas

Varje år sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Leke-
berg klättrar hela 23 platser och är nu på 75:e placering av landets alla kommuner, och går från fjärde till tredje 
plats i Örebro län. Bäst i länet är Karlskoga med plats 63 och Ljusnarsberg på plats 71 i Sverige.

I Lekeberg är dialogen och informationsflödet mellan kommun och företagare stabilt och högt rankat.

”Företagen tycker att informationen från samt dialog med kommunen blivit bättre och vi ligger sedan 2012 
högre än Sverige-snittet på detta, vilket glädjer mig eftersom att det är den delen som jag mest kan påverka”, 
säger Maria Comstedt, näringslivskoordinator.

”Vi har fått ett kvitto på att vi är bra på många saker i Lekeberg, och vi ser också sådant som vi ska arbeta 
mer med. En hel del har redan påbörjats, som ökat arbete mellan näringsliv och skola”, säger Jospehine Hed-
lund, näringslivsutvecklare.

Trygghet, skola och snabbare handläggningstider är viktigt i Lekeberg

Minskad brottslighet och ökad trygghet, ökad samverkan mellan skola och näringsliv och snabbare handläggning 
ligger i toppen av områden som företagen önskar att Lekebergs kommun ska utveckla enligt Svenskt Näringslivs 
enkät. Johan Niklasson, kommunstyrelsens ordförande, berättar om vad kommunen arbetar med kopplat till 
enkäten och företagen.

Företagsklimatet har varit en av mina viktigaste frågor under min tid som kommunstyrelsens ordförande. När 
resultatet kom förra året genomfördes flera åtgärder för att möta företagarnas önskemål. Vi har samlat och in-
volverat företag på tematräffar om företagsklimat och översiktsplanering. Vi har arrangerat företagsträffar med 
olika teman. En av träffarna hade trygghet som tema.

I våras fattade vi beslut om ett näringslivsprogram som har skola och näringsliv som en tydlig riktning. Våra unga 
är både våra kommande arbetstagare och företagare, och med det nya programmet pågår i detta nu ökade 
samtal och planering kring hur vi stärker banden mellan skola och näringsliv. Vi har bland annat anställt en extra 
resurs som ska arbeta med detta.

Snabbare handläggningstider är också en prioriterad fråga, det har lagts resurser på att hitta fler handläggare 
och för att minska handläggningstiderna. Vi har bit kvar där, men jag hoppas att vi får ordning på det inom kort.

Vill du ha mer information om  
rankingen från Svenskt Näringsliv? 
 
Här kan du se hur Lekebergs kommun 
placerade sig i de olika delarna

 
Bild: Diagram som visar sammanfattande 
omdöme i Lekeberg och Sverigesnittet, 
där Lekeberg sedan 2012 legat över, och 
ibland högt över, Sverigesnittet.

https://www.foretagsklimat.se/lekeberg/ranking
https://www.foretagsklimat.se/lekeberg/ranking


Lanna Lodge söker...

En diskare till restaurangen & utställare till höstmarknad!

Lannalodge tar gärna din hjälp för att få in en diskare! 
Kontakta Catrin: catrin@lannalodge.se eller 072-726 27 27

Vill du ställa ut på Lannalodges höstmarknad? 29 oktober kan du som lokal aktör 
visa upp dig och ditt företag på vår höstmarknad. Bord kommer finnas att tillgå. Det 
är kostnadsfritt att ställa ut. Höstmarknaden är öppen klockan 12-17. 
Kontakta Sandra: sandra@lannalodge.se eller 070-274 40 86

SÖK

Vill ditt företag också göra en sökning? 
Kontakta Maria: maria.comstedt@lekeberg.se eller Josephine: josephine.hedlund@lekeberg.se

Det finns mycket att få hjälp med som företagare

Höga elpriser, en förändrad marknad i spåren av corona och under ett pågående krig. Vi ser att det 
finns fler områden i vilka företag behöver stöd och hjälp. I regionen finns flera verksamheter och 
roller som har som jobb att stötta företagare i många olika frågor. Har du själv tagit hjälp av en kon-
sult inom hållbarhet, vet du om att det går att söka pengar för investeringar via Region Örebro län, 
har du haft affärsrådgivning om din affärsplan? Det finns mycket stöd och hjälp att få. Vi har samlat 
det stöd som finns på lekeberg.se och här kommer några axplock:

• Gratis rådgivning både för dig som 
funderar på att starta företag och för 
dig som redan har ett företag från till 
exempel Almi, Coompanion och Nyfö-
retagarcentrum

• Upp till 5 konsulttimmar inom olika om-
råden såsom ekonomi, affärsutveckling 
och hållbarhet med Timbanken.se

• Mentorskap

• Utbildningar, seminarier, stöd och 
rådgivning för dig som företagare eller 
förening inom besöksnäringen från Örta

Finansiering och stöd från regionen:

• Investeringar i byggnader och maskiner

• Konsultinsatser

• Mindre investeringar för mindre företag: 
Mikrostöd

• Innovationsstöd till nystartade företag

Här kan du läsa mer om stöd, rådgivning och 
finansiering
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25 kvinnor samlades för att våga, starta  
och driva företag

Den 21 september arrangerade Byalaget i Lanna en träff för kvinnor som har före-
tag, funderar eller är på gång att starta företag. Kvällen inleddes av att ordföran-
de Nina Dahlström berättade om byalaget och nätverket Kvinnligt företagande 
i Lanna som vill locka fler. Maria Comstedt, näringslivskoordinator i Lekebergs 
kommun, berättade om vad hon gör i kommunen och uppmanade alla att ta 
kontakt, komma på företagsträffar och prenumera på nyhetsbrevet.

Nätverksträffen innehöll också en fartfylld föreläsning av Linda Gustafsson, en 
av företagarna i Lanna som driver företaget Insightbyyou, på temat ”Våga vara 
du” och goda mackor.

Nu hoppas vi på många nya företag som drivs av kvinnor i Lekebergs kommun.  
Hör av dig till Maria Comstedt för mer information.

Besök på ett socialt företag i Lekeberg
JA’s hundgöra har plats för både människor och fyrfota vänner. I slutet av september bjöd de 
in allmänheten till en invigning för att visa upp lokalerna och sin verksamhet. JA’s Hundgöra är 
ett socialt integrerat företag som erbjuder praktikplats till personer som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden. Sofia Olsen, avdelningschef för näringsliv, integration och arbetsmarknad 
(NIA) besökte på invigningen: ”Vad stolt jag är att vår kommun har ett arbetsintegrerande 
socialt företag som värnar om både människa och djur. Jag vet att de som gör sin praktik 
och arbetsträning här har en trygg plats att växa i.”
 
Ett arbetsintegrerande socialt företag har det som kallas en dubbel affärsidé 
-dels en näringsverksamhet och dels målet att integrera människor på arbets-
marknaden. I det här fallet är det alltså ett hunddagis, där de tar hand om kun-
dernas hundar och samtidigt erbjuder praktikplatser och sysselsättningsplatser 
för LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för människor 
som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. 

På JA’s hemsida kan man läsa att Jennifer och Annica som driver företaget 
”tycker att det är viktigt att ge alla människor förutsättningar att vara delak-
tiga i samhället och kunna ha ett så självständigt liv som möjligt för att må 
bra både fysiskt och psykiskt.”

Tips! Framtidsdagar med Almi

Den 11-13 oktober bjuds du på ett smörgåsbord av inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte 
i form av seminarier, workshops och mingel. Dagarna innehåller allt från hur du skapar hållbar 
tillväxt och tar din affär ut i världen till praktiska tips när du ska starta eget. Läs mer

https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/region/malardalen/framtidsdagar2022/

