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NyföretagarceNtrum 
iNspiratioNs- 
semiNarium 

Går du i tankarna kring att starta företag eller 
är du redan igång? Vill du få inspiration och 
information gällande att Starta Eget företag 
och undrar vilken hjälp som finns att få? 

Nyföretagarcentrum Västmanland i  
samverkan med kommunerna Fagersta,  
Norberg & Skinnskatteberg bjuder in till 
Inspirationsseminarium. 

Datum: 22 oktober Kl. 17:30 till ca 19:00 
Var: Lindgården i Fagersta  

Anmäl dig till det kostnadsfria seminariet 
redan idag: 
maria.folkesson@nyforetagarcentrum.se 
eller
therese.landolsi@nyforetagarcentrum.se 
 

Nyheter

Den 3:e september organiserade Skinnskattebergs Företags 
Nätverk och Näringsliv Skinnskatteberg Kommun årets 
första branschfrukost. En lyckad träff med över 20  
byggföretagare som kunde möta bygginspektören,  
kommunchefen, kommunalrådet och sektorchefer.  
 
Det presenterades en lägesbild om byggbranschen i  
Västmanland baserad på en enkät utförd av bransch- 
föreningen Byggföretagen. När det gäller hela näringslivet 
i regionen visades det aktuella siffror i samband med antal 
anställda som omfattats av korttidspermittering,  
konkurser, ny startade företag och arbetslösheten på  
regional och kommunal nivå.  

Så klart blev det mycket utrymme för frågor.
Två heta ämnen som ledde till en bra diskussion mellan 
företagare och mellan kommunen och företagare var  
Upphandling och Bredband.  

Konkret resultat: den nya upphandlare Jennimari Merisola 
och näringslivsutvecklare Marnix Bijl kommer att  
organisera en workshop om upphandling med syftet att 
tydliggöra lagen och policys, varandras roller och att öka 
samarbete.  

När det gäller bredband, ett projekt som dröjer, är det 
kommunens IT-chef som jobbar stenhård med detta. Även 
om kommunen officiellt inte är en part när det gäller avtal 
mellan fiber leverantören och privat personer / företag, vill 
kommunen spela en aktiv roll.  

Branschfrukosten var väldigt lyckad och det kommer att  
bli en byggfrukost om ett halvt år igen. 
Tack till alla som var med!



VeckaNs tips
Sedan april i år finns “Veckans 
Tips” på kommunens webbplats.  
Du hittar Veckans Tips på 
kommunens webbplats under  
rubriken ”Näringsliv och arbete”, 
i vänsterspalten. 
Där får du tillgång till praktiska 
tips, inbjudningar till intressanta 
webbinarier, workshops och  
utbildningar, näringslivsrelaterade 
nyheter från kommunen,  
branschorganisationer och andra 
nyttiga länkar. 
Veckans Tips publiceras varandra 
vecka. 
 
Har du tips? Skicka gärna ett mejl 
till näringslivsutvecklare Marnix 
marnix.bijl@skinnskatteberg.se 

Omställningsstöd för dig som  
drabbats ekonomiskt av covid-19
Med anledning av den pågående 
coronapandemin avsätter Region 
Västmanland 5 miljoner kronor till 
omställningsstöd för att hjälpa små 
och medelstora företag som  
drabbats extra hårt. Stödet ska gå 
till att genomföra omställning-
sinsatser som krävs för att möta 
krisen. Vill du veta mer om  
omställningsstöd för dig som 
drabbats ekonomiskt av covid 19? 
Klicka på länken för att läsa mer. 

omställNiNgs- 
stöd för dig  
som drabbats 
ekoNomiskt aV 
coVid-19

företagsklimat 2020 
Den 23:e september publicerade Svenskt Näringsliv rankingen när 
det gäller företagsklimatet i Sverige 2020.  

Resultatet är bedrövligt, vi ligger på plats 286 av 290 och därmed är 
vi tillbaka på nivån 2016/2017.  

I Nyhetsbrevet från juni kunde ni läsa att det finns fyra 
fokusområden och även vad kommunens näringslivsutvecklare har 
satt igång för projekt för att arbeta med näringslivsfrågorna och 
arbeta för att bättra på rankingen. 
Så klart är Svenskt Näringslivsrankingen inte den enda indikatorn 
men det är en viktig signal som syns av många så det är värt att 
arbeta utifrån den informationen mätningen ger oss.  

Så... Vad är det som du vill att näringslivsutvecklare Marnix lägger 
fokus på? 
Har du idéer om hur vi kan förbättra dialogen och samarbeten?
Om vi gör jobbet tillsammans, vågar vi att satsa på en plats i Topp 
100 året 2022?

https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/omstallningsstod/
https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/omstallningsstod/
https://www.foretagsklimat.se/skinnskatteberg


Hej!  
NäriNgsliVs- 
utVecklare  
marNix Här.
Jag upplever positivitet och en tro 
på framtiden när jag är ute och 
träffar företagare. Energiflödet är 
igång och i full fart. Vill du veta 
varför?
Ta Bergslagens Mattleasing i  
Riddarhyttan till exempel.  
Företaget som drivs av Jörgen och 
Sussi Kalliga installerar en stor 
ny tvätt- och torkmaskin till deras 
mattor med 4x så mycket kapacitet 
än för. Det krävs om- 
byggnation, gjutning av golvet, 
anpassad elinstallation och inte 
minst en stor investering. Den nya 
fullautomatiska maskinen drar 
mindre el och vatten jämfört med 
den gamla maskinparken, kräver 
betydligt mindre fysiskt arbete 
och bidrar på det sättet till ett mer 
hållbart arbetssätt. Positivt! 

En annan förebild är  
Skinnskattebergs Byggservice som 
drabbades av en brand för ett antal 
månader sen.  
Ägare Krister Lindqvist och 
teamet jobbar förfullt med att 
leverera sina byggtjänster till 

kunderna även om en del av 
byggmaterialet har försvunnit. 
Omställningsförmågan och viljan 
att leverera är kärnbegreppen här. 
Positivt! 

Ett tredje exempel är Färna 
Herrgård & Spa. Ägare Wenche 
Engström renoverar de gamla 
byggnader som förr var maskin-
skola. Isolering i marken, nya 
fönster, nytt tak, installation av 
bergvärme med mera. Egentligen 
var det bara väggarna som fanns 
kvar för ett antal månader sen. 
Fina nya hotellrum, lokaler till 
flera hyresgäster, verkstad till  
Färna Odlingen kommer att  
finnas på plats. Positivt! 

Den första branschfrukosten ”In 
real live” och inte på distans 
upplevde jag själv nästan som ett 
kosläpp. Härligt att träffa riktiga 
människa, varenda en med sin 
egen berättelse.  

Sist men inte minst, det är saker 
på gång hos regionen och  
kommunen. Kolla bara antalet  
seminarier för att öka kunskap 
och de olika stödpaket som erb-
juds. När det gäller kommunen 
nämner jag bara utvecklingen av 

en ny styrmodell, en arbetsgrupp 
som påbörjat arbetet kring “Den  
Attraktiva Kommunen” och det 
interna arbetet med arbetsplaner 
2021.
Positiv energi virvlar runt.      

Det betyder inte att vi har tagit oss 
igenom krisen och att Covid-19 och 
alla konsekvenserna ligger bakom 
oss. Plats 286 i Svenskt Näringsliv 
företagsklimatrankningen 2020 är 
bedrövligt. Det finns stora 
utmaningar så klart, men med 
många positivt inställda företagare 
och kollegor ser jag fram emot att 
leverera! 

 
Marnix Bijl
Näringslivutvecklare

webbplats ocH 
säkerHets- 
certifikat (ssl)
Använder du en hemsida för att 
kommunicera med dina kunder, 
samarbetspartners och  
leverantörer? Ser till att du har en 
säker uppkoppling till hemsidan 
genom symbolen som ser ut som 
ett stängt hänglås bredvid URL:en 
i webbläsaren?
 
Det signalerar att uppkopplingen 
mellan användare och en  
hemsideserver är krypterad. En 
krypterad överföring av  

information betyder att lösenord 
och andra viktiga data är 
skyddade och förblir privata. Ett 
annat sätt att ta reda på om en 
hemsida har en säker 
uppkoppling är att kolla på 
själva URL:en. En säker hemsida 
börjar med ”HTTPS” istället för 
”HTTP”. 

Att ha en säker hemsida har 
många fördelar. Bland annat ger 
det bättre användarvänlighet och 
högre ranking på sökmotorer. 
Om du bygger eller redan har en 
hemsida ta kontakt med 

webbhotellet (till exempel Telia, 
One.com, Loopia) och fixar en 
säker hemsidan snabbt, enkelt och 
oftast kostnadsfritt. 
På det sättet har besökare alltid en 
säker uppkoppling till din sida.



Sammanfattning av sommaren –  
”Högt & Lågt med många utmaningar!” 

I somras stannade jag till i Rättvik, såg 
reklam om klätterparken Högt & Lågt. Jag 
lånar deras namn som rubrik, för det är så 
det känns nu för tiden. Planeringen inför, 
men även under sommaren har det varit 
kämpigt och utmanande för oss alla som 
är en del av Skinnskattebergs  
besöksnäring. Det har verkligen också 
varit inspirerande att följa alla som gör allt 
för att det ändå ska gå. Det har  
verkligen varit som att klättra i  
höghöjdsbanan för första gången. Men 
man klarar den svåraste banan och det 
går oftast som bäst när man hjälps åt och 
inspirerar varandra.  
   
Det har varit en trevande start för dom 
flesta under inledningen, men min känsla 
är att trycket ökade under senare delen av  
sommarsäsongen. Vi haft många  
dagsbesökare från närområdet, men också 
många övernattande svenska gäster i vår 
kommun under sommaren. Många som 
har valt att vandra på våra  
vandringsleder, cyklat på stigar och 
grusvägar, fiskat i våra vattendrag och 
besökt dom kulturminnes mål som  
kännetecknar vår kommun. Det har varit 
inne att vara ute!
   
Tillväxtverket har kommit med en kort 
analys av sommaren. Det är positivt att 
det inhemska resandet ökade under juli.
Det har dock inte kompenserat för det 
stora bortfallet av utländska turister.  
Under sommarmånaderna utgör  
utländska turister en stor andel av  

besöksNäriNgeN

gästnätter i de flesta län, enligt analyschefen på  
Tillväxtverket.  
Den analysen passar väldigt bra in på hur det har sett ut i 
Skinnskattebergs kommun denna sommar. 

Jag har själv tillbringat delar av min semester i vår kommun 
och jag har haft förmånen att prata med flera av besökar-
na. Om jag sammanfattar några intryck och vad besökare 
verkligen har uppskattat när dom har besökt oss är vår skog 
och trolska natur. Tystnad och att man slås av den ständiga 
närheten. Vi har mycket att erbjuda våra besökare. 

Här kommer kort information om vad vi arbetat med senaste 
tiden samt lite nyheter;
Vår landningssida www.upplevskinnskatteberg.se har fått 
ett SSL-certifikat och har därmed fått en högre ranking i 
sökmotorerna. Arbetet med SEO och texter har även det 
gjort att vi nu hamnar överst på sidan när man söker oss 
via Google. Målet har varit att skapa en funktionell och 
användarvänlig hemsida, som gör att vi ökar intresset och 
lockar besökare att komma till vår kommun.
Tio Topp-listan på mest eftersökta orden på Google med 
Skinnskatteberg som första ord är; kommun, mountainbike, 
kojor, vandring, boende, upplev, camping, fiske, att göra och 
runda vandringsleder. 

Arbetet fortsätter med att utveckla och förbättra våra  
vandringsleder. Vindskyddet och eldstaden vid Bladtjärn i 
Naturreservatet Lappland har färdigställts. Vindskyddet är 
en del av den nya vandringsleden ”Från Koja till Slott” som 
går från Kolarbyn till Färna Herrgård. 

https://upplevskinnskatteberg.se/


Upprustning och förbättringar av Ormdalsslingan börjar nu 
bli klart. Vi har haft många besökare som har vandrat den 
5,8 km långa rundslingan. Vi har fått mycket positiv  
feedback från flertalet besökare som har vandrat där. I juni 
fick vi även besök av P4 Västmanland som uppmärksammat 
vårt arbete med leden. För er som inte hunnit med det, kan 
jag varmt rekommendera det att göra en trevlig höst  
vandring.  

 
 
 
 

Utvecklingen av våra MTB leder fortsätter. I juni hade vi 
besök från Regionens Utvecklingsgrupp för cykel. En  
inventering av stigar och grusvägar gicks igenom i Vät-
terskogen och området runt Skärsjön. Vi besökte även 
Herrgårdsängen där vi har vision om en ”flow trail bana”. 
Vi besökte Riddarhyttan där det finns stor potential av att 
bygga MTB slingor. Just nu är vi i slutfasen att färdigställa 
Skärsjön runt som blir en trevlig slinga med svårighetsgrad 
Grön. Spänger har anpassats och grus har körts ut för att 
rulla med MTB runt sjön. 

 
Mötesdatum att ha koll på;
Dialogmöte ”Vilken Hoj är du? – Uppföljning” kommer att 
vara på Allaktivitetshuset Sture torsdag den 8 oktober kl. 
18:00-19:30. Är du intresserad så är du välkommen!

För att lindra de ekonomiska effekterna av 
covid-19 hos den regionala 
besöksnäringen satsar vi på 
kompetensutveckling av personal inom 
besöksnäringen.

Pandemin har slagit hårt mot svensk 
besöksnäring. Branschen har gått från att 
vara en av de snabbast växande näringarna 
till att bli en av de hårdast drabbade av de 
negativa effekterna som covid-19 fört med 
sig. 
I en unikt snabb process under våren 2020 
beviljade svenska ESF-rådet Region Väst-
manland i samverkan med 
Handelskammaren Mälardalen, Region 
Örebro län, Region Östergötland och 
Östsvenska Handelskammaren medel för 
en satsning på kompetensutveckling av 
anställda inom besöksnäringen.

Är du intresserad och/eller vill läsa mer om 
projektet finner du den informationen här!

kompeteNs- 
iNsatser i  
besöksNäriNgeN

tillfälligt stöd 
för turism- 
företag
Stödet riktar sig till dig som behöver hjälp 
med investeringar och andra satsningar för 
att utveckla ditt företag. Ditt företag har 
möjlighet att söka för insatser på mellan 
30 000 och 60 000 kr och får då en 
medfinansiering på 90 procent.
Mer information om tillfälligt stöd för 
turismföretag hittar du via denna länk.

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/strategiska-insatser/kompetensforsorjning/kompetensinsatser-i-besoksnaringen/
https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/stod-for-turismforetag/


samlad  
iNformatioN för 
dig som är  
företagare i 
VästmaNlaNd till 
följd aV coVid-19
Här kan du som företagare hitta 
information om insatser och 
åtgärder i Västmanland. 
Den pågående coronapandemin ger 
stora ekonomiska effekter för såväl 
individer som företag och det finns 
många organisationer som idag 
aktivt arbetar för att minska dessa 
negativa effekter. Här kan du läsa 
mer om dessa insatser och söka 
stöd för dig som företagare. Sidan 
uppdateras löpande med ny 
information. Mer information för 
dig som företagare via denna länk.

Onsdag 4 november Kl. 07:30 
Frukost Tematräff om Framtiden + Skinnskattebergs Företags  
Nätverks årsmöte 
Kommunchefen Marie Tollefsen-Markström berättar om  
Skinnskattebergs framtid. Möjligheter, Utmaningar, Samarbete och 
Marknadsföring är bara ett axplock av de begrepp som Marie  
kommer att prata om. Så klart finns det utrymme för idéer, frågor 
och diskussion.

Inspirationstalet är en del av Skinnskattebergs Företags Nätverks 
årsmöte. Själva årsmötet kommer att genomföras på kort tid så att 
fokus kan ligga på framtiden, frågor och diskussion. 
Har ni frågor eller funderingar då kan ni kontakta  
näringslivsutvecklare Marnix Bijl.   

Tisdag 10 november Kl. 07:30
Höstens Turismmingel kväll för Besöksnäringen  

Torsdag 10 december Kl. 07:30  
Julfrukost

möteN ocH träffar

På näringslivskontoret jobbar vi 
för att underlätta för dig som är 
företagare i kommunen. Det gör vi 
på många sätt och alltid utifrån den 
input vi får när vi träffar er. Vill 
du att vi besöker dig eller bara vill 
veta mer om hur vi kan hjälpa dig, 
kontakta oss gärna!

kaN Vi Hjälpa dig?

Behöver du stöd för ditt nystartade sociala företag eller för att  
expandera? Start- och expansionsstödet för sociala företag ger dig 
möjlighet att exempelvis göra investeringar eller köpa in kompetens 
som saknas i företaget. Via länken kan du läsa mer om start- och  
expansionsstöd för sociala företag. 

Vad är socialt företagande?
Sociala företag är affärsmässiga verksamheter som har den  
gemensamma drivkraften att lösa samhällsutmaningar.  

Tre kännetecken för sociala företag:
• Verksamheten är ett medel för att lösa  

samhällsutmaningar
• Resultat mäts först och främst i samhällsnyttiga mål
• Det mesta av vinsten  

återinvesteras i verksamheten

start- ocH expaNsioNsstöd för 
sociala företag

https://www.verksamt.se/web/vastmanland
https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/sociala-foretag/
https://regionvastmanland.se/utveckling/bidrag-och-stod/foretagsstod/sociala-foretag/


Mitt namn är Pierre Andersson 
och jag har nu tagit över rollen 
som Energi- och klimatrådgivare 
för Skinnskatteberg och är redo att 
svara på era frågor och hjälpa till. 
Rådgivningen är kostnadsfri och 
opartisk för alla privatpersoner, 
företag, bostadsrättsföreningar 
och andra organisationer i kom-
munen. 
 
Frågorna kan vara stora och små, 
allt från funderingar kring  
huruvida din bostad är lämplig för 
solpaneler? Vad ska man tänka 
på? Kan man få bidrag? 
   Men det kan också vara större 
saker som hur man kan gå till 
väga för att sänka energi- 
användningen i en maskinhall. 

Och om det är så att jag inte kan 
svara på din fråga så har jag ett 
stort nätverk av kollegor med 
erfarenheter inom det mesta som 
kan hjälpa till. Så jag vill att alla 
kommuninvånare alltid ska veta 
att man kan vända sig till mig 
med sina frågor som gäller  
Energi- och klimat.  
 
Mitt kontor ligger i Avesta då jag 
har hand om flera kommuner, 
men jag kommer så ofta jag kan 
på företagsfrukostar i  
Skinnskatteberg och andra  
evenemang. Eller om du önskar 
en genomgång av er bostadsrätts- 
förening så kommer jag såklart 
och gör det på plats. 

Mejl: ekr@avesta.se 
Telefon: 0226 - 64 55 53 

Ny eNergi- ocH  
klimatrådgiVare

Regionen presenterar statistik 
och veckovisa lägesrapporter om 
näringslivet och arbetsmarknaden, 
mest på regional nivå, men visa 
även på kommunal nivå. 

Diagrammen, rapporterma och 
mer information hittar du genom 
att klicka på denna länk. Du finner 
även länkar till fler intressanta 
sidor med information till före-
tagare via länken ovan.

Det finns bra nyheter att hitta i 
statistiken för tillfället, bland  
annat att arbetslösheten i  
Skinnskatteberg för båda kvinnor 
och män ligger under rikets nivå 
och är lägst i länet.  
 
Statistiken på sidan uppdateras så 
fort ny data finns tillgänglig. 

Andel arbetslösa (16-64 år) av arbetskraften i Västmanlands län  
fördelat på kön och kommun under maj månad. 

aktuellt läge i VästmaNlaNd

Antal nystartade företag i Västmanlands län per månad. 

https://regionvastmanland.se/uppdateringar-fran-region-vastmanland-om-covid-19/aktuellt-lage-i-vastmanland/

