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Nya företag
Ett familjeföretag med lång erfarenhet, det 
är Bäck Gården som ligger mellan Hed 
och Bysala i Skinnskattebergs kommun. 

Bäck gårds HB ägs av Göte och Monica 
Alfredsson och bedriver ekologisk 
mjölkproduktion, med dagens mått mätt, i 
liten skala.
Sedan början av året startade de ett 
aktiebolag som håller på med grävarbeten, 
snöröjning, rundbalning och VVS arbeten. 
Det är far Göte och sönerna Joel och 
Adrian som står bakom företaget. 

”Vi är nöjda med tjänstepersoner vi haft 
kontakt med på kommunen och uppskattar 
att inte alla är så fyrkantiga” säger Monica 
med ett skratt när vi avslutar vårt telefon-
samtal. 

Nyheter

VeckaNs tips
Sedan 30:e april 2020 finns “Veckans Tips” på kommunens 
webbplats.   

Coronavirus/Covid-19 situationen var en av anledningarna 
till att denna information skapades, men dessutom vill vi 
visa att kommunen finns som informationskälla och  
samarbetspartner. 

”Veckans Tips” hittar du på kommunens webbplats under 
rubriken ”Näringsliv och arbete”, i vänsterspalten ser ni 
”Aktuellt & Veckans Tips”.  

Där får ni tillgång till praktiska tips, inbjudningar till  
intressanta webbinarier, workshops och utbildningar, 
näringslivsrelaterade nyheter från kommunen,  
branschorganisationer och andra nyttiga länkar. 

Under sommarperioden – från vecka 26 till och med vecka 
33 publicerar vi Veckan Tips varannan vecka.

https://www.skinnskatteberg.se/naringsliv-och-arbete/landsbygdsutveckling/


Behöver ditt företag en ny anställd? 
Letar du efter en praktikant? 
Står du i startgropen för ett nytt 
projekt och behöver en viss 
kompetens under en kortare tid?  
Har ditt företag kanske en  
medarbetare som har lite tid över 
och har spetskompetens i ett visst 
område? 
Informera oss gärna!  

Vi publicerar varje vecka: Veckans 
Tips och där kan alla företag ta del 
av information. Vi kan i detta  
forum även få med  information 
kring just det du eftersöker som 
arbetsgivare. Självklart kan det 
vara anonymt och det är  
näringslivssamordnaren som ser till 
att ni kommer i kontakt med  
varandra. 
 
Ett enkelt sätt att dela information 
och kanske matcha jobb och 
kompetens på lokal nivå. 

Kontakta näringslivssamordnaren 
Marnix Bijl för mer information 
eller för att lämna uppgifter.
marnix.bijl@skinnskatteberg.se
0222 - 51 56 50 

Jobb i 
skiNNskatteberg

företagsklimat
Svenskt Näringsliv publicerades nyligen enkätresultat när det gäller 
det uppfattade företagsklimatet i Skinnskattebergs kommun. 
Kort sagt, det finns ett jobb att göra.  
I diagrammet ser ni glasklart att det finns 4 områden som 
kommunen behöver prioritera: 
1. Minska brottslighet och öka trygghet
2. Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
3. Förbättrat mobilnät och bredband
4. Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 

Så klart kommer det att ta längre tid för att förbättra oss ordentligt, 
men jobbet börjar idag. Det här är vad näringslivssamordnaren  
kommer att göra:
1. Skapa kontakt med handlare, polisen och andra involverade för 

att se vad som kan göras för att realisera minskad brottslighet 
och ökad trygghet.

2. Öka kommunikationen mellan företagare och beslutsfattare 
genom gemensamma företagsbesök, näringslivsträffar så som 
företagsfrukostar och informationskvällar samt samarbeta med 
Näringslivsrådet. 

3. Ett bra bredband och mobilnät är avgörande för företag. Ännu 
mer nu än tidigare med vårt nya sätt att träffas, arbeta och sälja 
online. Tyvärr finns inga quick fix här, men i samarbete med  
Sektorn Teknik & Service jobbar vi med utmaningen. 

4. Att förbättra dialogen borde inte vara så svårt egentligen. Att 
lyssna på varandra, att förstå varandras roller, företagsbesök, 
telefonsamtal, snabb återkoppling, tydlig kommunikation och 
framförallt fokus på företegens framtid är en stor del av  
lösningen. Kort sagt: samarbete.



NäriNgsliVs-
samordNare  
– Vad gör haN?
Hej! Marnix här!
Som jag skrev tidigare startade 
jag som näringslivssamordnare i 
början av mars 2020 på 50%. Ett 
härligt jobb, även i dessa konsti-
ga tider. Arbetet består av många 
kontakter, lärorika möten och 
framförallt får jag träffa  
intressanta och drivkraftiga  
människor. 
Skulle du fråga mig vad jag har på 
min att-göra-lista då svarar jag så 
här:
1. Daglig kontakt med  

företagare; besök, telefon och 
mejl. Initiativet kan ligga hos 
en företagare med en fråga 
eller hos mig för att jag är 
nyfiken eller vill arbeta  
tillsammans i ett ämne.  
Ämnen som kan komma upp 
under kontakten är olika och 

kan handla om allt från 
hyreskontrakt till  
upphandling och från stöd- 
paket till framtidsplanering.
Dessutom har jag dagligen 
kontakt med trevliga  
kollegor från olika sektorer. 

2. Realisera bransch- och  
företagsträffar så som  
frukostar, luncher,  
utbildnings kvällar med mera. 
i samarbete med företags- 
nätverket och kollegor. Dessa 
aktiviteter startar vi upp igen 
efter sommaren då vi,  
förhoppningsvis kan träffas 
igen.

3. Näringslivsplan 2021. En 
praktisk plan med konkreta 
mål till året 2021. Har du 
en inspel på denna? Varmt 
välkommen att kontakta mig!

4. En ny näringslivspolicy 2021 
– 2025. Den nuvarande  
policyn går ut i slutet av året. 

Det innebär att i samarbete 
med bland annat Näringslivs- 
rådet, skall det skapas ett  
policyförslag som gör det  
enklare för beslutsfattare i 
kommunen att fatta beslut.  

5. Mer långsiktigt jobbar jag med 
sammanställningen av en  
kommunal Affärsplan 2030. 
Detta kommer att ske i  
samarbete med företagen, olika 
samarbetspartners och kollegor 
på kommunhuset, Näringslivs- 
rådet och regionen. Den  
Regionala Utvecklingsplanen 
(RUS) och den Regionala  
Affärsplanen som regionens 
kommuner har påbörjad  
nyligen, är av stor hjälp i detta 
arbete. En kommunal affärs- 
planen gör det möjligt att jobba 
båda hållbart och långsiktigt.   

Ta hand om er och jag önskar er en 
underbar sommar!
Marnix Bijl

UpphaNdliNg i 
skiNNskattebergs 
kommUN
I förra brevet skrev vi om  
upphandling och att vi skulle skri-
va mer om upphandling, inköp, 
relevanta begrepp samt ge ett 
antal praktiska tips.  

E-avrop kallas systemet  
kommunen använder i samband 
med kommunala upphandling, 
inköp och elektronisk  
fakturering. 
Via ett kostnadsfritt konto (klic-
ka på länken E-avrop här oven) 
kan du se aktuella upphandlingar, 
dokument och även video- 
utbildningar. 

Ibland kan man uppleva  
”upphandlingar” som krångliga 
och även känslor kan spela en roll 
i det hela.   
Tveka inte att kontakta  
Marnix Bijl på Näringsliv eller 

Jan Jäder på Upphandling om du 
har frågor. 
 
Skinnskattebergs kommun gör 
varje år inköp för flera miljoner 
kronor. Alla inköp måste vara 
upphandlade enligt de lagar som 
gäller för offentlig upphandling. 
Lagarna är till för att ge alla  
företag möjlighet att på lika 
villkor erbjuda sina varor och 
tjänster till den offentliga  
sektorn. Den upphandlande  
myndigheten ska alltid utgå 
från de upphandlingsrättsliga 
principerna om likabehandling, 
ickediskriminering, öppenhet, 
ömsesidigt erkännande och pro-
portionalitet. En sammanfattning 
för dessa principer kan man läsa 
på Upphandlingsmyndigheten 
hemsida.  

Offentlig upphandling finns för 
att:
• främja kostnadseffektivt  

användande av skattemedel
• främja fri rörlighet inom EU
• undanröja ageranden som  

begränsar konkurrens
• underlätta för företag att göra 

affärer med offentlig sektor
• se till att det företag som säljer 

de efterfrågade varorna,  
tjänsterna eller entreprenaderna 
till de mest förmånliga villkor-
en vinner.

I vissa fall kan kommunen välja att 
göra en direktupphandling. 
Klicka på länken för att läsa mer 
om detta.  

Vill du veta mer om upphandling?
Upphandlingsmyndigheten och 
Konkurrensverket har bra  
information om vad som gäller vid 
upphandlingar. 

Kontakt: Jan Jäder
e-post: upphandling@skinnskatte-
berg.se 
Telefon: 0222 – 51 55 48

http://info.e-avrop.com/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/om-lagstiftningen/Principerna/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/direktupphandling
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
http://www.konkurrensverket.se/upphandling/


Regionen och besöksnäringen fokuserar 
på Hemester och närmarknaden under 
coronatider!

Att semestra på hemmaplan – att ta 
hemester – är i dag ett självklart alternativ 
för många. Hemester är hållbart för re-
sträckan blir kortare, det gynnar den loka-
la marknaden och bidrar till en levande 
lokal marknad. Tiden är perfekt att hitta 
nya platser och tidigare dolda guldkorn 
och sådana har vi många i vår fantastiska 
kommun.

Ordet ”hemester” är en sammanslagning 
av ordet ”hemma” och ”semester” – helt 
enkelt handlar det om att spendera semes-
tern på nära håll och utforska de äventyr 
som inte kräver långa flygresor. 
Gör en dagsutflykt eller spendera några 
dagar med att upptäcka vad som finns i 
vår kommun och närområdet. Här finns 
mycket att göra för den som är intresserad 
av natur, kultur, mat, musik, äventyr eller 
avkoppling. 
Det behöver ju inte bli en bedrövlig 
sommar för det – tvärtom! Det kan bli en 
glädjande sommar med många nya up-
plevelser. 

Hemester tips hittar ni via länken 
Västmanlands hemsida och Facebook.  

besöksNäriNgeN
Tipsa oss om Evenemang!
Vi älskar lokala evenemang och tipsar gärna våra kommun-
invånare eller besökare om vad som händer i vårt område. 
Är du arrangör för ett evenemang som skall arrangeras av 
ett företag eller förening och vara öppna för allmänheten, de 
skall även vara turistiskt intressanta.
Då är Upplev Skinnskatteberg en bra kommunikationskanal 
för att visa upp evenemanget! Se till att det finns med i 
evenemangskalendern. 
Om evenemanget är intressant för besökare utanför  
kommunen och för turister, så lägger vi även upp det i  
Västmanlands läns evenemangskalender. 

Publiceringen är helt gratis, men vi tar oss friheten att  
godkänna den innan publicering. 
För att publiceras på webben är det obligatoriskt med bild. 
Bildstorleken skall vara minst 1920 pixlar (bildpunkter) 
bred. Ni som uppgiftslämnare ansvarar för att det är helt 
godkänt av fotografen att vi får använda bilderna utan  
kostnad samt att eventuella personer på bilden gett sitt  
godkännande för publicering. Ej godkända bilder kommer 
att ersättas med en standardbild.

Genom att tipsa in evenemang godkänner du att  
informationen används av Upplev Skinnskatteberg och våra 
samarbetspartners för att marknadsföra Skinnskatteberg som 
besöksmål. Intipsad evenemangsinformation får användas 
i tryckt, digital media och våra digitala kanaler. Observera 
att informationen kan komma att omarbetas om behov finns. 
Tipsa in ditt evenemang så tidigt som möjligt. Normalt sett 
hanteras inkommande tips inom 3 arbetsdagar.

Har du frågor eller vill ändra informationen i ett redan  
publicerat evenemang?
Kontakta oss via mejl: hans.markstrom@skinnskatteberg.se

Länk till ”skapa evenemang” för tipsare.
Titta på vår evenemangskalender via länken.

Så tveka inte att höra av dig om du har några frågor eller 
bara vill surra några ord. Vi finns här för dig!

Önskar er en underbar Hemester sommar!

Hasse Markström
Turismsamordnare
hans.markstrom@skinnskatteberg.se
0222 - 51 57 40

https://vastmanland.se/
https://www.facebook.com/vastmanlandtheessenceofsweden/
https://vastmanland.se/evenemang/
https://www.basetool.se/Public/PublicEvent/AddEvent%3Fchannelid%3D1034
https://evenemang.skinnskatteberg.se/sv/evenemang


För tre månader sen organiserade Skinnskattebergs Företags 
Nätverk en workshop ”Näringsliv & Framtiden i  
Skinnskatteberg”.
Gruppen diskuterade, svarade på frågor, gjorde uppdrag 
tillsammans och kom fram till ett antal förslag hur nätverket 
skulle kunna jobba mer effektiv med fokus på framtiden.

Nätverkets styrelse tog de följande beslut:
• Nätverket kommer att organisera ”klusterträffar”.  

Klusterarbete kan vara mer relevant och mer attraktivt 
för företagare i samma bransch. Styrelsen kan tänka sig 
kluster: Bygg, Tillverkning, Hantverkare, Handel,  
Transport, Skog, och Service/Tjänster men även Stora 
företag. Klustret Turism är redan på gång seden ett antal 
år tillbaka och har haft ett antal träffar per år. Det visar 
sig vara effektivt och givande med att dela kunskap, 
delta i korta kurser och nätverkande. Ett ökat samarbete 
mellan ett antal turistföretag är kanske det största fram-
steget och utveckling av informationsmaterial tillsam-
mans med kommunen.    

• Kommunen kommer att delta i varje möte. Beroende på 
bransch och önskemål kan det vara olika representanter 
från kommunen så som en sektorchef, byggnadsinspek-
tör eller kommunchefen. Näringslivsamordnare kommer 
att delta i alla träffar.

• Tidpunkten för branschträff kan vara frukost, lunch, 
kvällsmöte, helt beroende på gruppens önskemål.

• Första företagsträff i nya formen: september 2020  
– beroende på rekommendationer från  
folkhälsomyndigheten - och då blir det en Byggträff.

• Nätverket ska behålla namnet Skinnskattebergs Företags 
Nätverk. Det säger precis vad det är.

• Nätverket får en ny logotyp.
• Styrelsen föreslår 3 olika arbetsgrupper med deltagande 

från styrelsen och medlemmar för att förbättra kvalitén 
och fördela arbete på ett bättre sätt:

•  Kommunikation
•  Framtiden/arbetssätt
•  Ekonomi
• Skinnskattebergs Företags Nätverks Årsmöte 2020 är 

planerat som företagsfrukost onsdag 14 oktober 2020, 
Kl. 07:30, Allaktivitetshuset Riddarhyttan.

 
Nätverk är tillgängligt för alla företag och företagare.  
Nystartad eller etablerad, små eller stora, bransch eller  
företagsaktivitet spelar ingen roll.  

Du kan kontakta nätverket via info@skbgnatverk.se för att 
ställa frågor, visa intresse eller upptäcka möjligheter. 
Nätverket finns även på Facebook. 

skiNNskattebergs
företagsNätVerk På den regionale hemsida Verksamt.se/

web/vastmanland kan du få en samlad bild 
över regionens stöd och aktuella händelser 
för dig som driver eller vill starta företag. 
Deras slogan är ”Till företag från 
myndigheter” och du kan finna  
information från bland annat:  
Tillväxtverket, Skatteverket,  
Handelskammaren och Almi.  
 
Webbsidan kan hjälpa dig att finna 
information om kostnadsfri och praktisk 
rådgivning, om olika sorters stödpaket och 
om stöd och råd vid psykisk ohälsa. 
Du kan även finna samlad information om 
de insatser och åtgärder som finns för dig 
som företagare i Västmanland till följd av 
Covid-19. 

Det är bara ett axplock av informationen 
du kan hitta på hemsidan, besök gärna 
webbsidan när du letar efter lätt tillgänglig 
och praktisk information.  

Verksamt.se 

milJöstipeNdiUm 
-2020 
Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, 
studieresor eller annan aktivitet, vars syfte 
är förbättra/utveckla miljöfrågor.
Priset kan tilldelas enskild person,  
verksamhet eller grupper av enskilda  
personer som skolklasser, föreningar,  
arbetslag eller liknande.

Skinnskatteberg miljöstipendium 2020 
har nu delats ut till två vinnare, och båda 
kommer från Riddarhyttan.
Fridas Home & Garden och  
Teatermaskinen har var för sig mottagit 
Skinnskattebergs miljöpris. 

Stort grattis och bra jobbat!

https://www.facebook.com/SkinnskattebergsForetagsNatverk
https://www.verksamt.se/web/vastmanland
https://www.verksamt.se/web/vastmanland


Pandemin slår hårt mot svensk 
ekonomi. I en unikt snabb  
process fördelar Svenska  
ESF-rådet ut miljoner i stöd till 
regionala projekt som ska erbjuda 
kompetensutveckling till varslade 
och permitterade anställda. 1200 
personer i besöksnäringen och 
industrin kommer få kompetens- 
utvecklingsstöd i de två projekt 
som är resultatet av ett aktivt  
mobiliseringsarbete Region  
Västmanland genomfört med 
samarbetspartners i flera län.

Besöksnäring
Kompetensinsatser besöksnäring 
är ett samverkansprojekt med 
Region Västmanland som  
projektägare och med Region 
Örebro län, Region Östergötland 
samt Handelskammaren Mälard-
alen och Östsvenska Handelskam-
maren som samverkanspartners. 
Under lite mer än två år ska 
aktörer inom Besöksnäringen  
stöttas med lämpliga och  
strategiskt kompetenshöjande 
insatser.
Besöksnäringen har under en lång 

tid vuxit snabbt i Sverige men  
under rådande coronapandemi 
har branschen gått från att vara 
den snabbast växande näringen 
till att vara den bransch som 
drabbats allra hårdast av den 
ekonomiska situation som följer 
av pandemin. 

“För att utveckla en hållbar och 
konkurrenskraftig besöksnäring 
krävs kunskap, resurser och  
samarbete” - säger Mikael  
Nilsson Hjorth, utvecklings- 
ledare, näringsliv och  
kompetensförsörjning, Region 
Västmanland

Man räknar med att ha 600  
deltagare i projektet och har  
tilldelas 12,2 miljoner kronor. 

Industrin
CompCor - Competitive  
Competence in Corona times 
är ett samarbetsprojekt med 
Mälardalen Industrial  
Technology Center (MITC), 
Automation region och Alfred 
Nobel Science Park som kommer 

jobba med över 60 företag och 600 
medarbetare i tre län. Det bygger 
på ett långsiktigt  
storregionalt samarbete inom 
Smart industri, för att säkra rätt 
kompetens och stöd till  
företagen. Behovet av  
snabbt, samlat och tillgängligt stöd 
förstärks i dessa tider för att säkra 
omställning och förnyelse i indus-
trin. 

“Med den samlade kompetensen 
Wi samarbetsorganisationerna har 
vi alla chanser att ta fronten i den 
omställning och återstart av  
industrin som effekterna av  
covid-19 accelererar. När vi kan 
agera snabbt på detta sättet får vi 
till satsningar som är enormt  
viktiga för att möjliggöra åter- 
byggnad av länets näringsliv och 
arbetsmarknaden efter krisen” - 
säger Mikael Nilsson Hjorth.

Projektet riktar sig till 600  
deltagare i tillverkande industri, 
framförallt underleverantörer till 
fordonsindustrin. Man har tilldelas 
8,8 miljoner kronor.

milJoNer i kompeteNs- 
UtVeckliNg i VästmalaNd

Aktuellt läge i Västmanland
Region Västmanland följer den 
ekonomiska utvecklingen i länet. 
Här presenterar regionen till-
gänglig statistik och veckovisa 
lägesrapporter om näringslivet 
och arbetsmarknaden, mest på 
regional nivå men visa även på 
kommunal nivå. 

Det finns bra nyheter att hitta i 
statistiken: arbetslösheten i  
Skinnskatteberg för båda kvinnor 
och män ligger under rikets nivå 
och är lägst i länet. 

aktUellt läge i VästmaNlaNd

Diagrammen och mer information hittar du genom att klicka på bilden.  

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

